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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  مشاهد براي لطفا

ر اخبایابی به شرح وبرای دست "+"همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده 

 کلیک فرمائید  Bookmark در صرفا برروی عناوین

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 

http://iccima.ir/fa/matboat.html 

 

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

.فرمائید بهره مند  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب

 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, جمعه 

 پایین ترین راندمان آبیاری کشاورزی جهان متعلق به ایران است
ترین راندمان آبیاری اراضی کشاورزی قرار دارد؛  ایران در شمار کشورهایی با پایین: های ایران گفت مدیرملی طرح حفاظت از تاالب

راحتی از این کاالی استراتژیک برای موارد غیر راهبردی استفاده  کنیم و به  مثابه کاالی رایگان تصور می  چراکه همچنان آب را به

 . شود می

ریزی  برنامه: های استان فارس، بیان کرد محسن سلیمانی در نشست آشنایی با رویکرد زیست بومی جهت مدیریت یکپارچه تاالب

که عامل محدودکننده ما آب و عامل محدودکننده آنها  گوهای اروپایی است در حالی رشد کشاورزی در اراضی کشور بر اساس ال

 .زمین است

های مدیریتی  ریزی عنوان یک وضعیت نرمال در برنامه به گفته وی، ایران در باند خشک زمین قرار دارد بنابر این تصور خشکسالی به

 .ریزی کرده و خشکسالی را استثنا بدانند ن برنامههای وضعیت نرما ضرورت دارد و مدیران نباید براساس شاخص

ها به سبب ارزش  کردند پرداختن به تاالب زمانی برخی مدیران تصور می: های ایران خاطرنشان کرد مدیرملی طرح حفاظت از تاالب

این امر زائد است اما  ها بوده و در شرایطی که اشتغال و معیشت مردم مشکل دارد، پرداختن به قائل شدن برای پرنده و قورباغه

 .زمان ثابت کرد این نگاه تا چه حد غلط بود

ها بر گرم شدن هوا، تعدیل وضعیت خشکسالی، رونق گردشگری و ایجاد شغل و معیشت برای جوامع  تأثیر تاالب: سلیمانی گفت

های  از پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی و ممانعت آن کنند، تبادل آب بین تاالب و آب محلی که پیرامون آنها زندگی می

 .توان منکر شد را نمی... زیرزمینی و ایجاد فرو چاله و بروز زلزله و

این وزارتخانه در چند سال گذشته : وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد وزارت نیرو در مدیریت منابع آب، گفت

 .اتفاق افتاده استحصال آب بوده است کار مدیریت منابع آب را انجام نداده و تنها کاری که

شده و اقدامی برای مدیریت آب در  ها و سدهایی در این راستا احداث های ایران با بیان اینکه سازه مدیرملی طرح حفاظت از تاالب

ور ما های کش مدیریت نامناسب منابع آب موجب شده که امروز بسیاری از دشت: نشده، افزود دست و حوزه مصرف انجام پایین

 .محیطی را در پی دارد ها شده که انواع مشکالت زیست فرونشست کرده و تعدد همین سدها باعث نابودی تاالب

که در کشورهای   دهند در حالی به گفته سلیمانی، مسئوالن کشاورزی ما هنوز بر اساس میزان محصول در واحد سطح گزارش می

 .ب مصرفی، معیار ارائه گزارش عملکرد باشدخشک مانند ایران باید میزان برداشت بر اساس آ

http://iranecona.com/1111۱/ 
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 آب
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱شنبه  سه

 داران رامشیر تامین آب، مهمترین دغدغه نخل

همترین دغدغه و مشکل نخلداران این شهرستان است تامین آب کافی برای نخیالت رامشیر م: مدیر جهاد کشاورزی رامشیر گفت

  .که باید به این مساله رسیدگی شود

برداشت خرما از : ، منطقه خوزستان، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  مصطفی هنرمندیان در گفت

تر محصول خرمای شهرستان شامل ارقام استعمران، بریم و بیش. اواخر شهریور آغاز خواهد شد و تا اوایل آبان ادامه خواهد داشت

  .زاهدی است

  .های شهرستان رامشیر نابارور هستند هکتار نیز از نخل 054هکتار و  044سطح زیر کشت نخیالت باور شهرستان حدود : وی افزود

شود تا پایان  پیش بینی می: رنشان کردتن رطب از نخیالت این شهرستان برداشت شد، خاط 054هنرمندیان با بیان اینکه بیش از 

  .تن محصول خرما از نخیالت رامشیر برداشت شود 0044مدت برداشت بیش از 

به دلیل اینکه امسال میزان گرد و غبار نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد، : مدیر اداره جهاد کشاورزی رامشیر اظهار کرد

 .شده است کیفیت محصوالت تولید شده بهتر از سال گذشته

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱41۱۱4442 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94061006662


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

1 
 

 
 آب

 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱جمعه 

 محیطی کشور ناشی از کمبود آب است بخش زیادی از مشکالت زیست

محیطی کشور از جمله  ش کمبود آب در به وجود آمدن مشکالت زیستیک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی بر نق

 .ها تاکید کرد سوزی جنگل ریزگردها و آتش

وقتی در مورد بحران آب صحبت : ،اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران  زاده در گفت عباس پاپی

های جدی  طور که باید و شاید جا نیفتاده که آب یکی از چالش ا متاسفانه آنشود باید صرفه جویی کنیم ام شود، گفته می می

  .مان به خطر افتاده است های زیرزمینی ما عمال تخلیه شده و حیات زیست محیطی سفره. ماست

که پیامدهای چندین استان درگیر مساله ریزگردها شده . گیرد ناشی از کبمود آب است اگر بحث ریزگردها شکل می: وی ادامه داد

ترین بخش، مساله  این مشکالت زیست محیطی که گریبان کشور را گرفته ناشی از چیست؟ محوری. محیطی در پی داشته زیست

 .آب است

گیرند به این دلیل است که  ها که آتش می جنگل: ها نیز اشاره کرد و افزود های گسترده جنگل سوزی این نماینده مجلس به آتش

یعنی یک . سوزی شکل بگیرد و گسترش پیدا کند اند و به علت این کمبود آب درختان آماده هستند که آتش ها خشک شده تاالب

  .افتد که ناشی از آب است حرکت زنجیر وار اتفاق می

ی ها های فرهنگی است که دستگاه یک بحث مهم، آموزش و فعالیت: سازی نیز تاکید کرد و گفت زاده در ادامه بر لزوم فرهنگ پاپی

  .ها در این مساله ورود کنند و برای آب یک جایگاه ارزشمند در بحث فرهنگی تعریف کنند مختلف به خصوص رسانه

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱41۱۱621۱ 
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 آب
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱یکشنبه 

 نمایی شده است؟ ب بزرگآیا بحران آ

نمایی  یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در واکنش به این مساله که برخی معتقدند در توصیف بحران آب بزرگ

هیچ کدام حق مطلب را   ها، ربط و نه رسانه نه مسئولین ذی. رسانی بحران آب، کم کاری شده شده، اظهار داشت که در بحث اطالع

 .ندا ادا نکرده

های ما وارد مرحله بحرانی شده، وقتی  بیش از نیمی از دشت: وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا عنوان کرد زاده در گفت پاپی  عباس

ایم اما انگار نه انگار که اتفاقی  ما از میزان استاندارد هم عبور کرده. شوند باید آژیر خطر را کشید ها وارد بحران می تعدادی از دشت

  .استافتاده 

االن شهر تهران . کند در این جا موضوع پدافند غیرعامل مطرح است و این تهدیدی است که امنیت کشور را تهدید می: او ادامه داد

حاال . آبی در حال تعطیل شدن هستند های صنعتی قزوین، البرز و تهران به خاطر بی آبی شده و شهرک آب ندارد، کرج دچار بی

این موضوع، آب را از یک حوزه آبریز با تونل به یک حوزه دیگر منتقل کنند؛ مثل انتقال آب از خواهند برای جبران  می

  .های ریزگرد را در خوزستان به وجود آورده است های کارون به اصفهان و کرمان که کانون سرشاخه

قسمتی از این   :ابل جبران است، گفتهای ناشی از کمبود آب ق این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چه میزان از خسارت

مثال سفره زیرزمینی که آبش تخلیه شده و دشتی که چند متر نشست کرده، امکان جبرانش وجود . ها قابل جبران نیست خسارت

  .ندارد

تقال آب تونل شود؛ مثال برای ان های غلطی اتخاذ می البته هنوز هم فرصت برای جبران هست اما متاسفانه سیاست: زاده افزود پاپی

های مختلف  های آب زیرزمینی را که در مسیرش قرار داشته دگرگون کرده چون از الیه اند اما همان تونل، سفره حفر کرده

  .توانند به حالت طبیعی خود برگردند ها دیگر نمی این الیه. زیرزمینی عبور کرده و انفصال ایجاد کرده است

 .باید از اسراف و برداشت بیش از حد جلوگیری شود تا دیر نشده: او در پایان تاکید کرد

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱415۱۳15۱ 
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 آب

  فودپرس 0990شهریور ماه  9دو شنبه 

های  ب یکی از چالشآ:/رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اعالم کرد
 مهم کشور در بخش کشاورزی استکشاورزی

تعاونی آب بر به منظور ترویج صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف 0044:مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی گفت -اقتصاد غذا  <

ه و مدیر عامل ، حسین صفایی رئیس هیات مدیر(فود پرس)به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا.آب در کشور تشکیل می شود

های مهم  یکی از چالش: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در نشست خبری که امروز در این سازمان برگزار شداظهارداشت

های بسیاری در نظر  بینی کشور خصوصا در بخش کشاورزی موضوع آب و محیط زیست است و در برنامه ششم توسعه نیز پیش

های زیر زمینی و سطحی مواجه هستیم و در این  حال حاضر با شرایط سختی در زمینه آبدر :وی ادامه داد.گرفته شده است

کمبود آب یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز : صفایی افزود .باشیم شرایط نیازمند تدبیر همه جانبه از سوی مردم و مسئولین می

در چند هفته :وی ادامه داد .ابله با این شرایط اندیشیده شوداست که باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و باید تدبیری ملی برای مق

گذشته نشست مشترکی بین مدیران ستادی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای احیاء و تعادل بخشی به منابع آب به بحث برگزار 

تار کشت دیم تحت نظارت و هزار هک 044باغی کشور و  -میلیون هکتار از اراضی آبی  9.0با توجه به اینکه : صفایی افزود.شد

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی .مدیریت تعاونی روستایی است ، مسئولیت تشکیل تعاونی آب بران به این نهاد سپرده شده است

مدیریت آب های چاه های کشور و مدیریت یکپارچه منابع آب و پایش مصرف بهینه آب و احیای آبهای زیرزمینی از اهداف :گفت

وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از فعالیت های تشکل های آب بران در مناطقی است که آب های .اونی آب بران استتشکیل تع

بهره برداری از آبی که در اختیار کشاورزان است و حفاظت از شبکه های آبیاری و مدیریت منابع :سطحی وجود دارد ، اظهار داشت 

های روستاییصفایی در  پروژه مهم در بخش تعاونی 09افتتاح .ز آب های سطحی خواهد بودآب از وظایف اصلی آب بران در استفاده ا

استان کشور  00پروژه مهم در  09سازمان تعاون روستایی در هفته دولت : خصوص وظایف و عملکرد این سازمان اظهار داشت

تعاونی : وی همچنین ادامه داد.شود ای بوجاری بذر میه آوری شیر و کارخانه افتتاح کرد که شامل انواع سردخانه، انبار مرکزی، جمع

رده تعاونی باشرح وظایف تعاونی  0روستایی تمام تالش خود را در اجرایی کردن وظایف محوله نموده چنانچه در حال حاضر 

مزرعه را برعهده  های برعهده دارد، تعاون روستایی تولید کشاورزی که وظیفه مدیریت روستایی بازرگانی که وظیفه تامین نهاده

داران را برعهده دارد و تعاونی تخصصی کشاورزان که  دارد، تعاونی روستایی سهامی زراعی که مالکیت مزرعه با سهام داری مزرعه

صفایی با اشاره به اینکه آب های جاری کشور به میزان قابل .شود را شامل می... هایی مثل اتحادیه دامدارن، باغداران و شامل اتحادیه

یکی از برنامه های تعاونی های روستایی در سال آینده تمرکز بر روی مصرف بهینه  :توجهی کم شده است و باید مدیریت شود گفت

استان کشور در هفته دولت  00پروژه در  09مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از افتتاح .آب و حمایت از تشکل های آب بران است

مل کشتارگاه طیور، انبار، سردخانه، مراکز جمع آوری شیر، گاوخانه خوراک دام، کارخانه ذرت این طرح ها شا: خبر داد و گفت

تعاونی های روستایی  90در سال : صفایی درباره خرید تضمینی محصوالت کشاورزی گفت.خشک کنی و کارخانه های بذر است

هزار تن محصول هم  944ضمینی و بیش از هزار تن محصول به جز گندم خرید ت044هیچ خسرید تضمینی نداشت و پارسال 

هزار تن گندمی که بصورت تضمینی خریداری شده  044میلیون و 0در سال جاری از : وی ادامه داد.بصورت حمایتی خریداری شد

ذشته تعاونی روستایی نسبت به سال های گ : صفایی افزود .هزار تن گندم در تعاونی روستایی خریداری شده است 044میلیون و  9 ،

نهادهای :مدیر عامل سازمان تعاونی روستایی درباره تشکیل یک بانک گفت .در خریدهای تضمینی مشارکت بیشتری داشته است
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پولی و بانکی کشور در حال حاضر پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نیست و این بخش قصد دارد با دریافت مجوز تاسیس یک 

در حال حاضر صندوق های مالی زیادی در بخش کشاورزی مشغول به کار  :ی افزود و.بانک به شبکه کشاورزی کمک بیشتری کند

است که با توجه به اقدام بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به صندوق های پولی موجود در سطح کشور این بخش قصد دارد با 

ی در خصوص تامین و توزیع نهادهای مدیرعامل سازمان تعاونی روستای.دریافت مجوز یک بانک ، بانک مرکزی را همراهی کند

برنامه تدوین شده قصد دارد تا پایان سال یک شرکت تخصصی سم و یک شرکت تخصصی کود در کشور :کشاورزی در کشور گفت

کیفیت سم و کود تولید شده در کشور قابل قبول نیست و این اقدام کیفیت سم و کود موجود را باال می :وی افزود.راه اندازی کند

 و هزینه تمام شده را کاهش می دهدبرد 

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 اقتصاد کالن
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - ۳1/۱4/1۱فارس

 زمین طی دو سال اخیر تحت عملیات آبخیزداری قرار گرفته است هزار هکتار 086
هزار هکتار زمین زیر پوشش عملیات  086در دو سال اخیر : وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .آبخیزداری قرار گرفته است
ها، مراتع و آبخیزداری  د کشاورزی، براساس گزارش سازمان جنگلبه نقل از روابط عمومی وزارت جها خبرگزاری فارسبه گزارش 

 004های زیرزمینی آب و کنترل فرسایش خاک در سطح  ، عملیات آبخیزداری به منظور تقویت سفره99و  90های  کشور طی سال

 .هزار هکتار از اراضی کشور اجرا شده است

هزار هکتار از  004هزار هکتار، خلع ید و رفع تجاوز بیش از  00میزان های کشور به  احیا و توسعه جنگل: افزاید این گزارش می

 .باشد  های این سازمان ظرف دو سال اخیر می های منابع طبیعی کشور نیز از اقدام عرصه

در های زاگرس با مشارکت مردم  هزار هکتار عملیات مقابله با خشکیدگی جنگل 00ها، بیش از  بر پایه این گزارش، سازمان جنگل

 .دولت تدبیر و امید به اجرا درآورده است

به ( ترسیب کربن)المللی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی  توان به توسعه اجرای پروژه بین های این سازمان می از دیگر اقدام

 .استان کشور اجرا شده است 00روستا و  99این پروژه در . میلیون هکتار اشاره کرد 0.0مساحت 

سازی  اندازی و بهینه نفر و راه 0044های منابع طبیعی کشور با تعداد  میلیون هکتار عرصه 090ت و مراقبت از در این گزارش، گش

سوزی و تخلفات در  امداد جنگل و مرتع برای تسهیل مشارکت مردم در گزارش به موقع آتش 0540عملکرد سامانه ارتباطی 

 .مراتع و آبخیزداری در دولت تدبیر و امید عنوان شده است ها، های سازمان جنگل های منابع طبیعی از اقدام عرصه

با  00و  04های زاگرس از محل اعتبارات ماده  هزار اصله برای مقابله با خشکیدگی جنگل 590این سازمان همچنین کاشت 

های  سازی طرح میلیون هکتار، فعال 00ها در سطحی معادل  مشارکت مردم، اجرای ساماندهی و مدیریت چرا و کنترل پروانه

ها، مراتع و آبخیزداری توانسته است در  سازمان جنگل. میلیون هکتار را در کارنامه دو ساله خود دارد 0داری راکد در سطح  مرتع

 .های شمال مبارزه کند بالیت شمشاد در جنگل  هکتار با آفات و بیماری 05سطح 

میلیون هکتار، برنامه راهبردی توسعه جنگل در  00خیزداری در سطح این سازمان درعین حال، برنامه راهبردی اجرای عملیات آب

 .میلیون هکتار و بسته سیاستی توانمندسازی و توسعه مشارکت مردمی در مدیریت پایدار منابع طبیعی را تهیه کرده است 5سطح 

باشی و اجرای عملیات  هزار هکتار مالچ 9هزار هکتار با نهال کاری و  0پیشگیری و مقابله با گرد و غبار استان خوزستان در سطح 

هایی با منشاء گرد و غبار از طریق  هزار هکتار، اجرای عملیات کنترل بیابانزایی و فرسایش و احیای تاالب 00آبخیزداری در سطح 

دست کاشت، از  های هزار هکتار مدیریت جنگل 50هزار هکتار مدیریت روان آب همراه با بذرکاری و  00هزار هکتار نهالکاری و  00

 .شود محسوب می 90ها، مراتع و آبخیزداری در سال  های اجرایی سازمان جنگل دیگر برنامه

هزار هکتار، توسعه  05همچنین اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات جبران خسارات ناشی از سیل استان گلستان به میزان 

تکمیل و تجهیز  هزار هکتار، 5های دریاچه ارومیه در سطح  دامه فعالیتهای کشور، پیگیری ا طرح ترسیب کربن در سایر استان

العبور و تکمیل  آوری سنجش از دور و پهپاد در تعیین محل وقوع آتش در مناطق صعب های حفاظتی و استفاده از فن پاسگاه

 .خود گنجانده است 90های اجرایی خود در سال  های اطفای حریق را در برنامه پایگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱41۱۱۱۱1۱۱ 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940613000133
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, یکشنبه 

 نقشه کاداستراراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه تهیه می شود
با مصوبه دولت، نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز : و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی گفت رییس مرکز فناوری اطالعات

 . دریاچه ارومیه در سطح چهار میلیون هکتار به منظور نجات دریاچه ارومیه تهیه می شود

تیر ماه امسال آغاز شده  09از عملیات اجرای طرح نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاجه ارومیه : کریم احمدی افزود

 .و پیش بینی می شود در یک بازه زمانی چهار ساله به پایان برسد

میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته،  0تاکنون : میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت 00وی، اعتبار اجرای این طرح را 

دولت در مرداد ماه سال جاری برای تهیه عکس های هوایی پیش بینی شده  میلیارد تومان دیگر نیز در مصوبه اخیر 00ضمن آنکه 

 .است

طرح : توسط دولت مصوب شده است، گفت 99احمدی با بیان اینکه این طرح به منظور احیاء و نجات دریاچه ارومیه در نیمه سال 

ارفرمایی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بخش عکسبرداری هوایی با ک

 .وزارت جهادکشاورزی و پیمانکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ارتش کشورمان اجرا می شود

 .هزار هکتار از اراضی پایاب سد نوروزلو تهیه شده و آماده تولید نقشه است 005تاکنون عملیات عکسبرداری هوایی : وی ادامه داد

بخش تبدیل عکس ها به نقشه با کارفرمایی سازمان های جهادکشاورزی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان : احمدی گفت

غربی و کردستان که سه استان حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستند و با پیمانکاری شرکت های مهندسی واجد صالحیت انجام می 

 .گیرد

ماه و تهیه نقشه  04میلیون هکتار اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را  0وی، زمان مورد نیاز برای عکسبرداری از سطح 

 .را سه سال عنوان کرد

برای سازمان جهاد  90عالوه بر اعتبارهای یادشده، در سال : رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی گفت

بایجان غربی پنج میلیارد تومان و کردستان یک میلیارد تومان به منظور تبدیل کشاورزی آذربایجان شرقی چهار میلیارد تومان، آذر

 .عکس های هوایی به نقشه مصوب شده است

سانتی متری برای تولید نقشه یک دوهزارم تهیه می  04عکس های هوایی از اراضی کشاورزی با دقت مسطحاتی : وی تصریح کرد

 .شود

لید محصوالت با دقت باال، اجرای الگوی کشت صحیح، تهیه بستر مناسب برای ایجاد احمدی تعیین سطح زیر کشت و میزان تو

کشاورزی دقیق، جمع آوری اطالعات و مدیریت منابع، تهیه اطالعات پایه برای یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی، استفاده 

والت کشاورزی را از اهداف طرح نقشه کاداستر اراضی از اطالعات مکان محور در بخش کشاورزی به ویژه برای بانک ها و بیمه محص

 .کشاروزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه برشمرد

وی در همین حال رفع اختالفات و کاهش مناقشات ناشی از مشخص نبودن برخی از اراضی میان کشاورزان، تثبیت مالکیت اراضی 

 .ف طرح نقشه کاداستر نام بردو مستحدثات و اعتماد در نقل و انتقال مدارک را از دیگر اهدا

http://iranecona.com/00054 

 

http://iranecona.com/44250
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - ۳1/۱4/15فارس

 درصد کاهش یافت 16تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی 

های ویژه  اندازی گشت تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و تخلفات مربوط به این اراضی با راه
 .درصد کاهش یافته است 16حفاظت از سوی سازمان امور اراضی بیش از 

سازمان امور اراضی کشور در قالب گزارشی ، اهم به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .عملکرد و برنامه های دو ساله خود را در دولت تدبیر و امید اعالم کرد

ها و برنامه های تدوین  ابراین گزارش، با آغاز فعالیت دولت یازدهم ، سازمان امور اراضی کشور برای نخستین بار مطابق سیاستبن

های حفظ کاربری اراضی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داد و اکنون با  شده، راه اندازی گشت

اکیپ گشت ویژه ،  094های کشور به خودروهای صحرایی ، بیش از  ظتی و تجهیز اکثر استانماه از آغاز این طرح حفا 00گذشت 

 .کار حفاظت از اراضی کشاورزی را انجام می دهند

سال گذشته و از زمان تصویب نخستین قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی  00بر اساس آمارهای سازمان امور اراضی کشور، طی 

 .هزار هکتار تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده است 94نزدیک به  00ی در سال توسط مجلس شورای اسالم

به طور عمده مربوط به سال های قبل  99و نیمه نخست سال  90مجاز در سال  ، تغییر کاربری های غیر دهد بررسی ها نشان می

ماه گذشته شناسایی و به  00، طی  اراضیاست که با راه اندازی گشت های ویژه حفظ کاربری و افزایش نسبی ضریب حفاظتی 

 .مراجع قضایی ارجاع شده است

ای و با نشان مخصوص گشت حفظ کاربری و  خودروی صحرایی مجهز به سیستم ردیاب ماهواره 054بر پایه این گزارش، تا کنون 

ظتی از زمین های کشاورزی و در چهار مرحله به استان ها تحویل شده که تا پایان سال برای افزایش ضریب حفا 090سامانه 

 .نظارت بر زمین های واگذاری اخذ شده، این میزان افزایش پیدا می کند

افزایش ضریب حفاظت از اراضی کشاورزی، شناسایی به موقع برای پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز، ارایه گزارش مستمر 

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی، رصد مستمر وضعیت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها، برخورد قانونی با 

های حفظ کاربری این اراضی و قوانین موجود از  کشت اراضی کشاورزی ، شناسایی و تذکر به اراضی بایر و آموزش در زمینه ضرورت

 .جمله وظایف گشت های ویژه حفاظتی به شمار می رود

موضوع حفظ اراضی کشاورزی و نقش همکاری و مشارکت مردم برای رفع معضل بزرگ  افزاید، با توجه به اهمیت این گزارش می

تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصرفات غیر مجاز و زمین خواری، سازمان امور اراضی کشور موفق به اخذ مجوز راه اندازی سامانه 

به عنوان سامانه حفاظت  090صاص خط تلفنی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شد و در نهایت اخت 090خط تلفنی 

 .اراضی کشاورزی کشور تصویب و ابالغ شد

کند و با استفاده از این سامانه،  به عنوان ابزار مهم ارتباطی برای مشارکت نظارتی شهروندان عمل می 090سامانه ارتباطات مردمی 

های مردمی در مورد شناسایی تخلفات مربوط به تغییر  سازمان امور اراضی کشور به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش

کاربری های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ ها، تصرفات غیر قانونی و زمین خواری، استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری، شناسایی 

ضی و دریافت انتقادها و اراضی کشاورزی رها شده و بایر، شناسایی اراضی موات، گزارش تخلفات احتمالی در حوزه امور ارا

 .پیشنهادهای مردمی در سراسر کشور است

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=46b53dda-f107-435b-b912-3c4bb41cb799
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 تقویت نظارت بر اراضی ملی و دولتی واگذاری

پس از تشکیل دولت یازدهم، یکی از نخستین اقدام های وزارت جهاد کشاورزی، سازماندهی مجدد و تقویت هیات های پج نفره 

 .بیرخانه مرکزی در سازمان امور اراضی کشور بوده استنظارت بر اراضی ملی و دولتی واگذار شده و تشکیل د

هزار هکتار از اراضی واگذار  944بنابراین گزارش، این هیات ها در مرکز استان ها و عوامل نظارتی در شهرستان ها،ساالنه نزدیک به 

 .شده را مورد نظارت قرار داده اند

هکتار اراضی ملی و دولتی واگذار شده  900هزار و  009حدود  99ه تا دی ما 90گزارش ها حاکی از آن است که از شهریور سال 

 .هکتار خلع ید شده است 900هزار و  00نظارت و 

 میلیون هکتار 0.8اجرای طرح کاداستر در 

میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور با اولویت اراضی کشاورزی سه استان شمالی و  0.0در قاز نخست، طرح کاداستر در سطح 

 .حوزه نفوذ کالنشهر ها اجرا می شود مناطق

بر پایه این گزارش، سازمان امور اراضی کشور، اجرای کاداستر و شناسایی وضعیت کاربری اراضی کشاورزی مناطق مختلف کشور و 

 .در نهایت صدور اسناد مالکیت کشاورزان را امسال در دستور کار خود قرار داده است

با تدوین دستورالعمل جامع اجرای طرح، تفاهم نامه هایی با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، برای اجرای این طرح، این سازمان 

 .سازمان نقشه برداری، استانداری ها و سازمان جهاد کشاورزی استان ها امضا کرده است

 .شود میلیون هکتار از اراضی کشاورزی می 04فاز نخست طرح شامل عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه های رقومی 

 .گفتنی است ،کار تهیه عکس های هوایی در شمال کشور تقریبا به پایان رسیده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱415۱۱۱467 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان

 های منابع طبیعی میلیون هکتار از عرصه 490سنددار شدن 

 .میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کشور سنددار شده است 090: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت رییس سازمان جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری کشور از  م جاللی رییس سازمان جنگل، خداکرگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

متر مکعب چوب قاچاق کشف  0904در سالی که گذشت : هزار هکتار از اراضی ملی خبر داد و گفت 00پیشگیری و رفع تصرف 

 .ها و مراتع کشور هم دچار آتش سوزی شد هزار هکتار از جنگل 09شد و 

 .اراضی ملی هم به نام دولت هم صادر شد در سال گذشته سند یک میلیون هکتار

 ها هکتار بوده و تولید نهال در نهالستان 0044زراعت چوب در سال گذشته در : وی گفت

 .میلیون اصله اعالم شده است 90شامل 

 004 کاری و توسعه جنگل، هزار هکتار جنگل 59سال گذشته : ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد رییس سازمان جنگل

هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در منابع  00هزار هکتار اجرای عملیات آبخیزداری و  090هزار هکتار بهبود و اصالح مراتع، 

 .طبیعی کشور انجام شده است

نگری در  ترین رویکرد سازمان را جامع جاللی با بیان اینکه امسال با تمام توان کار را با مشارکت مردم دنبال خواهیم کرد، مهم

 .های آبخیز و استفاده از توان و مشارکت حداکثری مردم در منابع طبیعی بیان کرد حوزه

های قابل توجه منابع  های زیرزمینی و پدیده بیابان زایی را از چالش معاون وزیر جهاد کشاورزی بروز پدیده خشکسالی، افت آب

آبی و  زایی و توسعه عملیات آبخیزداری به منظورجلوگیری از بحران بیکنترل ریزگردها، مقابله با بیابان : طبیعی برشمرد و گفت

 .های اولویت دار و در دست اجرای این سازمان در سال جاری است تبخیر آب از برنامه

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱622۳/% 
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ع طبیعیاقلیم و مناب  
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  11, چهارشنبه 

 رسیدگی به پرونده های بدون یک نرم افزار در سازمان جنگل ها
افزار واحد حقوقی برای رسیدگی به آمار  گونه نرم هیچ: طبیعی و آبخیزداری گفت ها، منابع مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل

 . ان را با مشکل مواجه کرده استها در کشور وجود ندارد که این سازم پرونده

طبیعی منطقه دو کشوری با اشاره به اهداف این همایش اظهار  کل منابع عیسی عباسی در همایش روسای ادارات حقوقی ادارات

 پذیری است که به تصویب ها در نظر داریم بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت از جمله اهدافی که در برگزاری این همایش: کرد

های حقوقی  یکی از مشکالت موجود در این سازمان مربوط به آمار پرونده. رسیده تا مشکالت موجود را مورد بررسی قرار دهیم

ایم که امیدواریم  افزار واحد در این زمینه کرده است؛ چرا که اطالعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد، از این رو اقدام به ایجاد نرم

 .اندازی شود تا مشکالت این بخش کمتر شود افزار در کل کشور راه ن نرمتا پایان امسال ای

های صادر شده را به صورت بانک اطالعاتی جامع و  های موجود، رأی توانیم اطالعات پرونده افزار واحد می با ایجاد این نرم: وی افزود

جعه کرده و از اطالعات دقیق موجود استفاده کنیم تا حل دقیق در اختیار داشته باشیم تا در صورت نیاز به این بانک اطالعاتی مرا

 .تری داشته باشد تر و سریع مشکالت روند آسان

: طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به اقدامت انجام شده در سطح استان تصریح کرد در ادامه این همایش، مدیرکل منابع

هزار هکتار جنگل  00صله بوده است؛ چرا که استان زنجان با داشتن بیش از سال اخیر بیش از هفت میلیون ا 04توزیع نهال طی 

جاری توزیع  هزار اصله نهال در سال 944همچنین بیش از . شود های زراعت چوب کشور محسوب می کاشت یکی از قطب دست

 .اره کردتوان به سه پروژه گاوازنگ، سلمانلو و قیدار اش در حوزه آبخیزداری شهری نیز می. خواهد شد

بخشی از دالیل تصرف یا ادعای مالکیت اراضی ملی مربوط به تداخل ناشی از اجرای مقررات، مشاعی : بهمن اسکندری متذکر شد

همچنین نادیده گرفتن حقوق دامداران از سوی . پذیر است بودن اراضی، با وجود انساق زراعی ادعای مالکیت به هر عرصه امکان

در حال حاضر تعداد پرسنل . رود شمار می اسان در زمان انجام کارشناسی، از دیگر دالیل برای تصرفات بهزارعین و عدم توجه کارشن

پست سازمانی موجود  00ای و  نفر است که شش نفر رسمی و پیمانی، شش نفر قرار داد مشاوره 00طبیعی  بخش حقوقی منابع

 .حقوقی پنج پست بالتصدی دارند

 -طبیعی و آبخیزداری استان زنجان  کل منابع رییس اداره حقوقی اداره -نیا  اصغر رحیمی السالم علیا در ادامه این همایش، حجت

برداران از  دهی و ایجاد زمینه شناخت بهره های بسیار مهم برای همکاران حقوقی، مقوله آگاهی یکی از مولفه: نیز عنوان کرد

سازی  تر قابل هستند، از این رو فرهنگ وزه بیشتر باشد، مشکالت راحتطبیعی است، زیرا هر چقدر میزان آگاهی در این ح منابع

 .شود های اصلی ما محسوب می یکی از اولویت

جمعه استان، نشست  هایی از جمله اعزام سفیران انفال به روستاها، جلب مشارکت ائمه در این راستا برنامه: وی خاطرنشان کرد

طبیعی برگزار کردیم تا بتوانیم  هدف افزایش سطح آگاهی مسئوالن با اهمیت منابعچهره به چهره با بخشداران و دهیاران با 

 . اثرگذاری بیشتری در این بخش داشته باشیم

http://iranecona.com/11۱۱6 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱جمعه 

 محیطی کشور ناشی از کمبود آب است یستبخش زیادی از مشکالت ز

محیطی کشور از جمله  یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی بر نقش کمبود آب در به وجود آمدن مشکالت زیست

 .ها تاکید کرد سوزی جنگل ریزگردها و آتش

وقتی در مورد بحران آب صحبت : ،اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران  زاده در گفت عباس پاپی

های جدی  طور که باید و شاید جا نیفتاده که آب یکی از چالش شود باید صرفه جویی کنیم اما متاسفانه آن شود، گفته می می

  .مان به خطر افتاده است های زیرزمینی ما عمال تخلیه شده و حیات زیست محیطی سفره. ماست

چندین استان درگیر مساله ریزگردها شده که پیامدهای . گیرد ناشی از کبمود آب است ث ریزگردها شکل میاگر بح: وی ادامه داد

ترین بخش، مساله  این مشکالت زیست محیطی که گریبان کشور را گرفته ناشی از چیست؟ محوری. محیطی در پی داشته زیست

 .آب است

گیرند به این دلیل است که  ها که آتش می جنگل: نیز اشاره کرد و افزودها  های گسترده جنگل سوزی این نماینده مجلس به آتش

یعنی یک . سوزی شکل بگیرد و گسترش پیدا کند اند و به علت این کمبود آب درختان آماده هستند که آتش ها خشک شده تاالب

  .افتد که ناشی از آب است حرکت زنجیر وار اتفاق می

های  های فرهنگی است که دستگاه یک بحث مهم، آموزش و فعالیت: سازی نیز تاکید کرد و گفت گزاده در ادامه بر لزوم فرهن پاپی

  .ها در این مساله ورود کنند و برای آب یک جایگاه ارزشمند در بحث فرهنگی تعریف کنند مختلف به خصوص رسانه

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱41۱۱621۱ 
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 کشمش/ انگور

 - ۳1/۱4/11فارس

 تومان ۰۰66و کشمش  4191خرما / ی خرما و کشمش به دولتنپیشنهاد قیمت خرید تضمی

از سوی  31-3۹قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دو محصول باغی کشمش و خرما برای سال زراعی 
 .تومان اعالم شد 4191و  ۰۰66وزارت جهاد به دولت به ترتیب 

به نقل از منبع آگاه قیمت پیشنهادی دو محصول باغی کشمش و خرما توسط وزارت  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .به دولت اعالم شد 90-95جهاد کشاورزی برای سال زراعی 

 .تومان اعالم شده است 0090و خرما  0044د تضمینی کشمش برای سال زراعی آینده قیمت پیشنهادی خری: براساس این گزارش

 .تومان بود 0004و خرما  0054، قیمت مصوب دولت برای خرید تضمینی کشمش 99-90سال زراعی : افزاید این گزارش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱541 
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 کشمش
 - ۳1/۱4/11فارس

جایگزینی صادرات / هزار بشکه نفت است تن کشمش معادل صادرات یک 4۹درآمد صادرات 
 محصوالت باغی به جای نفت

درآمد نفتی با های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان لزوم جایگزینی  مدیرکل دفتر میوه
هزار  تن کشمش معادل صادرات یک 4۹درآمد صادرات : صادرات غیر نفتی و محصوالت باغی، گفت

 .بشکه نفت است
 های سردسیری وزارت جهاد تن مدیرکل دفتر میوه به استان قزوین، رمضان روئین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

هزار هکتار باغ انگور در کشور تحت پوشش طرح  00: کشاورزی در نشست خبری با اشاره به اجرای طرح فراز در باغات انگور گفت

 .رسد هزار هکتار می 55به  95فراز قرار دارد که این میزان تا سال 

هکتار از این باغات طرح  0054نون در سطح تاک: هزار هکتار باغ انگور است، افزود 95وی با بیان اینکه استان قزوین دارای حدود 

 .هکتار نیز این طرح در حال اجرا شدن است 0544به اجرا درآمده و در سطح ( ایستاده کردن باغات انگور)فراز 

های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینه اجرای هر هکتار سیستم آبیاری نوین به عالوه طرح  مدیرکل دفتر میوه

ها به  میلیون تومان یارانه از سوی دولت به ازای اجرای این طرح 05: میلیون تومان است، گفت 94ز در باغات انگور حدود فرا

 .شود باغداران پرداخت می

هزار هکتار متقاضی برای اجرای طرح فراز دارد که در صورت تأمین اعتبارات الزم،  0استان قزوین در سطح : روئین تن بیان داشت

 .آید روژه در این باغات نیز به اجرا درمیاین پ

انگور : هزار هکتار است، گفت 094های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باغات انگور کشور حدود  مدیرکل دفتر میوه

 .شود هزار هکتار از باغات انگور به صورت دیم کشت می 04آید و  به صورت دیم به عمل می

توان فراز یا ایستاده کرد و این در حالی است که انگور در  شده، کل باغات انگور کشور را می انجام  س بررسیبراسا: وی اظهار داشت

 .تمام نقاط کشور قابلیت کشت دارد

 .درصد باغات کشور را به آبیاری نوین و طرح فراز تجهیز کرد 05همچنین قرار است : وی افزود

 00کیلوگرم و در دنیا  90.5سرانه تولید انگور در کشور : میلیون تن است، گفت 00ا روئین تن با بیان اینکه تولید انگور دنی

 .کیلوگرم است

هزار تن از آن  004از میزان تولید انگور در کشور ساالنه : های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مدیرکل دفتر میوه

 .آید کیلو کشمش به دست میکیلوگرم انگور تازه یک  0شود و از هر  تبدیل به کشمش می

با اجرای طرح فراز به دلیل افزایش کیفیت انگور که حاصل از تابیدن آفتاب و جذب بیشتر نور خورشید توسط انگور است : وی افزود

 .کیلوگرم انگور یک کیلو کشمش به دست آورد 9.5توان از هر  می

هیچ جای دنیا محصوالت باغی ایران : کیلوگرم است، گفت 05تا  00ر خوری انگور در کشو روئین تن با بیان اینکه سرانه مصرف تازه

 .کند و کیفیت محصوالت باغی تولیدشده در ایران به دلیل شرایط اقلیمی با کشورهای دیگر بسیار متفاوت است را تولید نمی

http://www.farsnews.com/
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 04در تولید : ی دارد، اظهار داشتهای سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشمش ایران کیفیت باالی مدیرکل دفتر میوه

 .محصول باغبانی، ایران رتبه اول تا هفدهم را داراست

در آن دوران : وی با اشاره به مشکالتی که در زمان تحریم برای عرضه پسته ایرانی به اتحادیه اروپا و سایر کشورها پیش آمد، گفت

 .شدد خریداری می 5PPMا پسته ایران با کرد ام خریداری می 05PPMاتحادیه اروپا پسته آمریکا را با 

های ایرانی برای صادرات این محصول مشکالتی را ایجاد کرد، ما  مطرح شدن مسائلی از جمله آوالتوکسین باال در پسته: وی افزود

ر پسته ایران کشو 004اکنون حتی با گذشت آن شرایط پسته ایران به جایگاه بسیار ممتازی در دنیا برخوردار است به طوری که  هم

 .کنند را خریداری می

ما به دنبال افزایش سطح در باغات : وی با اشاره به اینکه احداث باغات به دلیل درآمد باال در کشور رو به افزایش است، گفت

 .نیستیم، بلکه افزایش عملکرد مدنظر است

کند که یکی از آنها  مدهای نفتی کار میوزارت جهاد کشاورزی روی چند محصول برای جایگزینی درآ: روئین تن تصریح کرد

 .کشمش است

آید که این رقم  هزار دالر درآمد به دست می 04شود،  تن کشمش حاصل می 05تن انگور که  04از یک هکتار باغ انگور : وی افزود

 .دالری نفت است 04معادل صادرات یکهزار بشکه 

درآمد خوبی را در باغات برای کشور ایجاد کند و تولید محصوالت باغی و تواند  بنابراین افزایش تولید می: تن بیان داشت روئین

 .تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود صادرات آن می

میلیون تومان  944تا  044از هر هکتار باغ پسته ساالنه : های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مدیرکل دفتر میوه

 .کند درآمدی مردم را راغب به گسترش باغات میشود، بنابراین چنین  درآمد حاصل می

کیلو، سرانه مصرف عسل یک کیلو،  04سرانه مصرف کشمش در ایران نیم کیلو، سرانه مصرف قند و شکر : تن بیان داشت روئین

 .کیلوگرم است 00کیلو، سرانه مصرف پسته یک کیلو و سرانه مصرف چربی و روغن  0سرانه مصرف نمک 

توان بخشی از واردات شکر را کم  گر کشمش را وارد بازار مصرف کنیم و سرانه مصرف آن را افزایش دهیم، میا: وی اظهار داشت

 .کرد و بدین ترتیب از خروج ارز جلوگیری نمود
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 کشمش
 - ۳1/۱4/1۱فارس

میلیون تن  ۰.۰تولید ساالنه / بخشی از پول خرید تضمینی کشمش سال گذشته پرداخت نشده است
 انگور در کشور

شود،  میلیون تن انگور در کشور تولید می ۰.۰رئیس جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه ساالنه 
هزار هکتار از باغات انگور قزوین، ساالنه  9۹های نوین آبیاری در  هبا اجرای طرح فراز و سامان: گفت
 .شود جویی می میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه 4۰۹

پاک رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین امروز در نشست  به گزارش خبرنگار اعزامی فارس به قزوین، نیازعلی ابراهیمی

 .هزار هکتار است 094میلیون هکتار و در ایران حدود  0جهان های  سطح زیر کشت تاکستان: خبری گفت

برداری  اکنون در حال بهره هزار هکتار از آن هم 94: هزار هکتار تاکستان است، افزود 95وی با بیان اینکه استان قزوین دارای حدود 

 .رسد برداری می هزار هکتار هم به زودی به بهره 5و 

 .شود میلیون تن آن در ایران تولید می 0.0میلیون تن است که  00تولید انگور در جهان  میزان: پاک تصریح کرد ابراهیمی

سه مشکل : تن است، تصریح کرد 0.5رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه متوسط برداشت از هر هکتار 

های آبیاری باغات انگور این مشکالت قابل  ه از سامانهاستفاد  های استان قزوین وجود دارد که با طرح یکپارچه اساسی در تاکستان

 .حل است

تن محصول برداشت شود، در حالی که عمالً  94در حال حاضر برای اقتصادی شدن تولید انگور باید حداقل از هر هکتار : وی افزود

 .تن در هکتار نیست 04میزان تولید انگور بیش از 

شود و این موضوع منجر به پایین  هر سال افت آب در این استان مشاهده می: ن بیان داشتآبی در تاکستا وی با اشاره به مشکل کم

 .شود آمدن کمیت و کیفیت تولید انگور می

رود به طوری که  های سنتی از بین می بخشی از انگور تولیدی برای تبدیل به کشمش در بارگاه: پاک در ادامه تصریح کرد ابراهیمی

شود، اما اگر انگور مناسب تولید شود، این رقم به بیش از  درصد به کمشش تبدیل می 94تا  05دریافتی،  در کارخانجات از انگور

 .رسد درصد می 044

ای نوشته شده که با حمایت دولت و همکاری مردم کلیه باغات انگور  در راستای رفع این مشکالت، طرح سه ساله: وی تصریح کرد

 .رود توجهی باال می شود و با این عمل، کارآیی مصرف آب به طور قابل یای م تبدیل به سیستم آبیاری قطره

های نوین آبیاری و همچنین ایجاد طرح فراز در باغات انگور که به معنای ایستاده کردن باغات و  با اجرای سیستم: وی بیان داشت

 .شود جویی می میلیون مترمکعب آب صرفه 005درختان انگور است، حدود 

های استان قزوین متوسط  هزار هکتار از باغ 95همچنین اجرای طرح جامع مدیریت انگور در سطح : اک بیان داشتابراهیمی پ

 .یابد تن در هکتار افزایش می 94به  04تولید این محصول از 

های کشاورزی  ههای نوین آبیاری باید چا در اولین قدم برای اجرای سیستم: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد

هکتار  0544هکتار از باغات انگور این استان، این طرح به اجرا درآمده و در سطح  0054تجمیع شود که در حال حاضر در سطح 

 .های کشاورزی در حال اجرا است هم تجمیع چاه
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های کشاورزی،  تجمیع چاه: های کشاورزی هستیم، اظهار داشت هزار هکتار متقاضی برای تجمیع چاه 0وی با بیان اینکه در سطح 

 .شود برداری از آب هم بیشتر می هزینه انرژی و آب را کاهش داده و بهره

ایستاده کردن باغات )های کشاورزی در باغات انگور استان قزوین و اجرای طرح فراز  با طرح تجمیع چاه: پاک بیان داشت ابراهیمی

و همچنین با اجرای طرح فراز یا همان ایستاده کردن باغات، در صورت بارش شود  جویی می درصد آب صرفه 04در هر هکتار ( انگور

 .شود برف و باران، انگور تولیدی دچار تلفات کمتری می

شود انگورها در سطح باال و ارتفاع قرار گیرد و حرکت باد در باغات به صورت روان  سیستم داربستی طرح فراز موجب می: وی افزود

 .شتری هم به میوه تولیدی برسداتفاق افتاد و نور بی

اگر : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه این استان در زمینه تولید کشمش مقام اول کشور را داراست، گفت

 .چه در تولید انگور در سطح ایران سوم هستیم، اما کشمکش تولیدشده در این استان کیفیت بسیار ممتازی دارد

های اول و  ه اینکه سال گذشته در بازار جهانی عرضه کشمکش با مشکالتی برخورد کردیم چرا که آمریکا و ترکیه رتبهوی با اشاره ب

 .دوم تولید این محصول را در جهان دارند و در رقابت شدید با سایر کشورها نتوانستیم محصول خود را به درستی عرضه کنیم

با خرید تضمینی کشمش از کشاورزان وارد عمل شد تا بخشی از مشکالت باغداران حل بنابراین سازمان تعاون روستایی : وی افزود

 .شود، اما هنوز بخشی از وجه خرید کشمش تضمینی را پرداخت نکرده است

 سازمان تعاون روستایی، بخشی از وجه خرید تضمینی کشمش سال گذشته را پرداخت نکرده است* 

ها عرضه  خوری در مغازه ن با بیان اینکه معموالً در بهمن و اسفند انگور برای مصرف تازهرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوی

 .شود شود و در فصل مناسب به بازار عرضه می ها نگهداری می این انگور وارداتی است که در سردخانه: شود، گفت می

هایی که این محصول تولید  ور برای عرضه در فصلما هم باید با ایجاد سردخانه در باغات، شرایط نگهداری انگ: وی بیان داشت

 .شود را فراهم آوریم نمی

مترمکعب است که در شیوه آبیاری  0544تا  9544ای  میزان آب انگور مصرفی در شیوه آبیاری قطره: ابراهیمی پاک تصریح کرد

 . شود سطحی دو برابر می

 .شود های غیرمجاز آب در این استان برداشت می چاه میلیون مترمکعب از 044تا  054همچنین حدود : وی بیان داشت
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 کشمش
 - ۳1/۱4/11فارس

 شود تن انگور صادر می هزار 4۰ساالنه / میلیون دالری صادرات کشمش 966درآمد 
هزار تن از انگور  016های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه  مدیرکل میوه

هزار تن آن صادر  449هزار تن کشمش تولیدی  406از : شود، گفت تولیدی کشور به کشمش تبدیل می
 .شود می

سطح : گفت خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی  و در گفتهای سردسیری و خشک وزارت جهاد  تن مدیرکل میوه رمضان روئین

 .هزار هکتار آن دیم است 04هزار هکتار آن آبی و  004هزار هکتار است که  094کل باغات انگور کشور 

آید که عملکرد باغات آبی کشور در هر هکتار  های کشور انگور بدست می هزار تن از تاکستان 044میلیون و  0ساالنه : وی گفت

 .تن است 0.5تن و عملکرد باغات دیم کشور در هر هکتار به طور متوسط  00حدود 

شود و از  هزار تن انگور در کشور به کشمش تبدیل می 004ساالنه حدود : های سردسیری و خشک وزارت جهاد گفت مدیرکل میوه

 .آید بدست می هزار تن کشمش 004این مقدار تقریبا 

سرانه مصرف : کیلوگرم عنوان کرد و گفت 90.5کیلوگرم و در ایران بیش از سه برابر یعنی  00تن سرانه تولید انگور در دنیا را  روئین

 .شود کیلوگرم است و بقیه انگور در صنایع تبدیلی به کشمش، آبغوره و سایر محصوالت تبدیل می 05خوری انگور در کشور  تازه

 .شود هزار تن از این محصول صادر می 00اگرچه در تولید انگور در جهان حائز رتبه نهم هستیم اما ساالنه فقط : داشت وی بیان

در تولید و صادرات کشمش از قدیم در جهان از جایگاه خوبی : های سردسیری و خشک وزارت جهاد بیان داشت مدیرکل میوه

 .شود هزار تن آن صادر می 009ین محصول حدود هزار تن تولید ا 004ایم و از  برخوردار بوده

کشورهای حاشیه خلیج فارس، : میلیون دالری را برای کشور دارد، گفت 944روئین تن با بیان اینکه صادرات کشمش ساالنه درآمد 

 .روسیه، اکراین و اتحادیه اروپا از مشتریان کشمش ایران هستند

شود صادراتشان در اقتصاد ایران مؤثر  مرکبات و کشمش که از انگور حاصل می چند محصول باغی از جمله سیب،: وی تصریح کرد

تومان  0044کند که امسال قیمت پیشنهادهای وزارتخانه به دولت  است بنابراین دولت ساالنه برای آن قیمت تضمینی تعیین می

 .است
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 بازار و قیمت ها

 - ۳1/۱4/15فارس

 کاهش عرضه موجب افزایش قیمت شد/ تومان ۰۰۹6افزایش قیمت مرغ به 
های اخیر به علت مباحث مربوط به آنفلوآنزای پرندگان  ریزی توسط مرغداران در ماه کاهش جوجه

 .تومان در هر کیلوگرم مرغ شده است ۰۰۹6مرغ به بازار و افزایش قیمت به موجب کاهش عرضه 
طی روزهای اخیر قیمت مرغ پس از یک دوره تقریبا طوالنی کاهشی، افزایش یافته و  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است 0از ها شهر تهران به باالتر  فروشی در خرده

تومان اعالم شده است و مرغداران هم بر این  0544قیمت منطقی مرغ براساس نظر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی حدود 

 .تومان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد 0544اعتقادند که عرضه مرغ با قیمتی کمتر از 

قیمت هر کیلو : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ندگان مرغ گوشتی در گفتمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش ده

 0554های میادین سطح شهر تهران  تومان و قیمت هر کیلوگرم آن در عرفه 0944تا  0044مرغ در میدان عمده فروشی بهمن 

 .تومان است

 .تومان است 0044تا  0044هر کیلوگرم مرغ زنده همچنین قیمت : وی افزود

با : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه رشد قیمت مرغ در روزهای اخیر به معنای افزایش قیمت نیست، گفت

 .شوند ل میشود و مرغداران ضرر و زیان کمتری را متقب تر می رشد قیمت مرغ، این محصول به قیمت واقعی و تمام شده نزدیک

های اخیر مرغداران این منطقه برای جلوگیری  پس از مطرح شدن مباحث مربوط به آنفلوانزا در مازندران در ماه: یوسفی تصریح کرد

هایشان به ویروس آنفلوانزا به کشتار مرغ در وزن پایین و زودتر از معمول پرداختند و همین امر باعث کاهش عرضه مرغ  از ابتال مرغ

 .بازار، که متقاضی بیشتری دارد شد درشت در

 .تر شود  تومان گران 544این امر سبب شد، در مقطع کوتاه حتی قیمت مرغ درشت نسبت به مرغ سایز هر کیلوگرم : وی افزود

معموال اواخر و اوایل هر ماه : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی به دلیل دیگر افزایش قیمت مرغ اشاره کرد و گفت

ها  یابد و این امر تا حدودی روی افزایش قیمت شود و تقاضا هم افزایش می ینگی مردم به دلیل دریافت حقوق بیشتر مینقد

 .تأثیرگذار است

میزان تولید تغییری نکرده، اما عوامل جانبی تا حدودی موجب افزایش قیمت مرغ شده که البته این افزایش تا : یوسفی تصریح کرد

 .داشت اما در حال حاضر روند متوقف شده و افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده است دهم ماه جاری ادامه

 کاهش عرضه مرغ باعث افزایش قیمت شده است* 

هر کیلوگرم مرغ در وگو با فارس با اشاره به اینکه امروز  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

قیمت هر کیلوگرم مرغ در واحدهای صنفی : تومانی داشته است، گفت 4۹6تا  466های شهر تهران افزایش  فروشی خرده

 .تومان است ۰۰۹6خرده فروشی 

ماه گذشته میزان  0دهندگان مرغ به علت مباحث مربوط به آنفلوانزای پرندگان در  پرورش: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان داشت

 .زار در حال ظاهر شدن استاکنون در با  ریزی را کاهش دادند و تأثیرات آن هم جوجه

 .گردد کاهش عرضه و افزایش قیمت موقت است و در روزهای آتی به حالت عادی باز می: وی افزود

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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 بازار و قیمت ها  
 نگاران جوانخبر

 ها درصدی قیمت مواد غذایی پس از رفع تحریم ۰6کاهش 

شود قیمت  ها، پیش بینی می های واردات پس از رفع تحریم با توجه به کاهش هزینه: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت

 .درصد کاهش بیابد 05تا  04موادغذایی 

قیمت اکثر : گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با  ر گفتمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی د

 .موادغذایی به جز چند مورد ثابت مانده و تغییری نکرده است

برخی حبوبات مانند نخود،  درصد افزایش یافت و قیمت 00قیمت برنج ایرانی به دلیل این که در انتهای فصل هستیم، : وی افزود

 .درصد افزایش یافت 04درصد و قیمت لپه هم  00به دلیل کاهش کشت و افزایش صادرات 

 .ها کاهش بیابد که البته انتظار به جایی است ها، قیمت مردم انتظار دارند پس از رفع تحریم: آقاطاهر با اشاره به رکود در بازار گفت

یابد،  ها کاهش می ها، کرایه کشتی و هزینه بیمه با توجه به اینکه پس از رفع تحریم: ی تصریح کردرئیس اتحادیه بنکداران موادغذای

 .درصد کاهش بیابد 05تا  04کنیم قیمت موادغذایی  پیش بینی می

از کشورهای ها برخی از مواد مورد نیاز خود را به صورت صادرات مجدد  به گفته رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی در زمان تحریم

 .درصد کارمزد بابت تبدیل ریال به دالر شد 04کردیم که این امر منجر به پرداخت  همسایه تهیه می

های واردات قیمت موادغذایی کاهش بیاید اما قطعاً این امر در زمان خود اتفاق خواهد  شود با کاهش هزینه پیش بینی می: وی افزود

 .افتاد و به این زودی نخواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/5949054 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱یکشنبه 

 دالیل افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار

به حالت منطقی مد نظر وزارت جهاد کشاورزی  های اخیر قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش یافته و بر اساس گزارش بانک مرکزی طی هفته

 .دانند نزدیک شده است که مرغداران برطرف شدن شایعات آنفلوآنزای طیور و بهبود بازار داخلی و صادراتی را عامل بهبود بازار گوشت مرغ می

یوع آنفلوآنزای طیور در یکی از روستاهای ها کاهش قیمت و رکود بازار گوشت مرغ که در پی ش به گزارش خبرنگار ایسنا، باالخره پس از مدت

شان دیدند، چراکه برخالف گذشته تمایل برای مصرف داخلی و  استان مازندران شدت گرفت، مرغداران روی خوش مشتریان را به محصوالت

 .های اخیر افزایش یافت خارجی مرغ ایرانی نسبت به ماه

گروه اصلی  00گوشت مرغ با بیش از پنج درصد افزایش قیمت، تنها کاالی گران شده در بین  که ای بر اساس گزارش بانک مرکزی، به گونه

تومان عرضه  0944و هر کیلوگرم گوشت مرغ در سطح شهر به صورت میانگین حدود خوراکی ها در هفته منتهی به ششم شهریور ماه بوده است

 .شد

ها ضرر و زیان تازه بازار  آید و به گفته این دسته از تولیدکنندگان پس از مدت البته این وضعیت از نظر مرغداران افزایش قیمت به حساب نمی

 .شان امیدوارکننده شده است محصوالت

های صورت گرفته قیمت تمام  ارزیابیبر اساس : در این باره به ایسنا گفت -مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی  -عظیم حجت 

های مختلفی مانند  شده منطقی با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ با در نظر گرفتن نوسانات قیمت در زمینه

 .تومان است 0544تا  0444حدود ... های تولید، سوخت، انرژی و  جوجه یکروزه، نهاده

تواند  های امروز که برای مرغداران در فرآیند تولید متصور است قیمت کنونی بازار گوشت مرغ می ی و با هزینهبه گفته وی در شرایط کنون

توان گفت که قیمت گوشت مرغ در  های اخیر نمی منطقی و دربرگیرنده حاشیه سود منطقی باشد اما با بهبود نسبی بازار این محصول طی هفته

توان گفت که گوشت مرغ در حال حاضر به قیمت منطقی مورد تایید همه  با احتساب این بهبود وضعیت میبازار افزایش یافته است، چرا که 

 .های دولتی رسیده است دستگاه

تومان  0544تا  0044در حال حاضر قیمت خرید مرغ زنده در مرغداری کیلویی : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی اظهارکرد

اما برای نیمه .ای است توان گفت قیمت عادالنه و منصفانه های تولید، جوجه یکروزه و دیگر عوامل تولید می کنونی بازار نهادهاست که با شرایط 

رسد قیمت خرید این محصول از  یابد به نظر می های آن برای مرغداران افرایش می دوم امسال که میزان استفاده از سوخت و هزینه

 .ری افزایش یابدتولیدکنندگان نیز باید قد

 !های اضافه بهبود صادرات مرغ به عراق با هزینه
چند روزی است که پس از اعالم سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر پاک شدن کشور از آنفلوآنزای طیور، فروش گوشت مرغ در : حجت گفت

  های اضافی را تعریف کرده رای واردات گوشت مرغ هزینهبازار داخلی بهبود پیدا کرده و صادرات آن به عراق نیز آغاز شده است اما این کشور ب

توانند این مشکل را از سر راه صادرکنندگان  است که مسئوالن با توجه به ارتباطات سیاسی، اقتصادی و مذهبی مناسبی که با عراق دارند می

  .بردارند

قط متوجه مرغداران است اما در سود آن همه از کشتارگاه تا بازار گوشت مرغ در شرایط کلی به گونه ای است که زیان آن ف: وی تصریح کرد

شود اما اگر این وضعیت تا پایان امسال با  داران سطح شهر شریک هستند و در این شرایط هم چیزی نصیب مرغداران نمی واسطه و مغازه

 .باشد تواند نفع مرغداران و رضایت مردم را نیز در پی داشته های کنونی با ثبات باشد می قیمت

http://www.isna.ir/fa/news/90400549049 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان

 هزار تومان ۰8هر کیلو شقه / ثبات قیمت گوشت در بازار 

هفته آینده ممکن است قیمت گوشت افزایش در : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به ثبات قیمت گوشت گفت

 .بیابد

: گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با  اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفت علی

 .قیمت گوشت در مقایسه با هفته گذشته تغییری نکرده است

 .شود هزار تومان در واحدهای صنفی به مشتری عرضه می 00اکنون هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت  هم: وی افزود

 .شود در هفته آینده به دلیل نزدیک شدن به عید قربان قیمت گوشت تغییر کرده و افزایش بیابد پیش بینی می: ملکی تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱664۱ 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  11چهارشنبه 

 ها تاز افزایش قیمت در بین خوراکی مرغ تنها یکه

 .گروه اصلی خوراکی ها در هفته گذشته است 00مرغ با بیش از پنج درصد افزایش قیمت، تنها کاالی گران شده در بین 

فروشی برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به ششم شهریور  به گزارش خبرنگار ایسنا، گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده

دهد که لبنیات، برنج، گوشت قرمز و روغن نباتی و چای تغییر قیمتی در مقایسه با هفته ماقبل آن نداشتند اما  امسال نشان می

  .اند تر شده تر و همچنین گوشت مرغ گران و قند و شکر ارزان های تازه مرغ، حبوبات، سبزی تخم

بر این اساس در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم این نسبت به هفته قبل و همچنین نسبت به هفته مشابه سال قبل ثابت باقی مانده 

البته در مقایسه با هفته اول  درصد در هفته اول شهریور ماه کاهش قیمت داشته که 4.0مرغ  این در حالی است که تخم. است

  .درصد رشد دارد 9.9شهریور سال گذشته 

در . درصد افزایش دارد 4.0همچنین قیمت برنج تغییری نکرده است و حتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نیز اندکی در حد 

تا  4.0لی قیمت سایر اقالم این گروه بین درصد افزایش داشته و 4.0درصد و لوبیا سفید  4.0گروه حبوبات نیز بهای لوبیا چیتی 

  .یک درصد کاهش دارد

  .درصد کاهش همراه بودند 0.0و  0.0های تازه هر کدام به ترتیب با  های تازه و سبزی در هفته مورد گزارش میوه

هزار  90ر حدود گوشت قرمز نیز در هفته اول شهریور ماه ثبات قیمت داشت و تغییری نکرد و هر کیلوگرم از آن در سطح شه

 .تومان به فروش رفت

هر . درصد رشد داشته است 5.0طوری که با  اما گوشت مرغ تنها کاالی خوراکی است که در هفته گذشته افزایش قیمت دارد؛ به

  .تومان در سطح شهر به فروش رفت 0944کیلو گوشت مرغ حدود 

ذشته نسبت به هفته قبل کاهش داشته اما بهای چای خارجی و درصد در هفته گ 4.9و شکر  4.0بنابراین این گزارش قیمت قند 

  .انواع روغن نباتی بدون تغییر مانده است

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱411۱72۳6 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱شنبه 

 افزایش قیمت گرفته است، آن هم مشروط فقط روغن مجوز

های جهانی  یک مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار از صدور مجوز افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی با در نظر گرفتن قیمت

  .هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است: خبر داد و گفت

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صنایع روغن : وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در گفت

های جهانی روغن خام و با در نظر گرفتن کشش بازار، قیمت روغن نباتی را تا سقف  توانند مشروط به کاهش نیافتن قیمت نباتی می

  .پنج درصد افزایش دهند

نی انواع روغن خام نیز توجه شده است، چراکه براساس آن اگر قیمت جهانی روغن در این مصوبه به روند قیمت جها: وی اضافه کرد

  .خام کاهش پیدا کند، این مجوز افزایش پنج درصدی نیز محلی از اجرا نخواهد داشت

شده گرچه قیمت جهانی انواع روغن خام طی سال گذشته روند کاهشی داشته است اما در قیمت تمام : این مقام مسئول ادامه داد

گیری برای صدور این مجوز همه  گذار هستند که در تصمیم روغن نباتی دیگر عوامل مانند سوخت، انرژی، دستمزد و غیره نیز تاثیر

  .عوامل مدنظر قرار گرفته است

است  تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است و همان قانون ابالغ شده قبلی بر آن حاکم: وی اظهار کرد

درصد افزایش دهند،  05توانستند قیمت محصوالت خود را تا  تومانی شیرخام می 0004که صنایع لبنی به شرط اجرای نرخ خرید 

این در حالی است که نه تنها این نرخ قانونی برای خرید شیر خام از سال گذشته تاکنون توسط صنایع لبنی اجرایی نشده است 

 .ازار نیز افزایش یافته استبلکه قیمت محصوالت نهایی در ب

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱411۱6542 
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 بازار و قیمت ها
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  15یک شنبه 

 افزایش قیمت روغن نباتی منتفی شدصنایع غذایی;
یک منبع آگاه در گفت .روغن نباتی با توجه به پایین بودن قیمت های جهانی روغن خام منتفی شد افزایش قیمت –اقتصاد غذا  <

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور در نامه ای به : ، با اعالم خبر فوق افزود«فود پرس»و گو با خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا 

اره به وضعیت قیمت جهانی روغن خام آورده است که مجوز افزایش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اش

قیمت حداکثر پنج درصدی روغن نباتی در سال جاری تا مادامی که نرخ روغن خام در بازارهای بین المللی افزایش نیابد اجرایی 

مقرر شد انجمن ": ازارآمده استگفتنی است درمتن مصوبه اخیر ستاد تنظیم ب.نمی باشد 000نبوده و طبعا قابل ثبت در سامانه 

صنفی صنایع روغن نباتی ایران ضمن انجام کامل تعهدات خود مبنی بر خرید دانه های روغنی تولید داخل و پرداخت یارانه به 

 5کشاورزان از محل عوارض وصولی، متناسب با روند افزایشی نرخ روغن خام جهانی، قیمت روغن تصفیه شده را به میزان حداکثر 

در نامه ای به رییس سازمان حمایت  90/5/00الزم به ذکراست که انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در تاریخ ".صد افزایش دهددر

با اشاره به این مصوبه ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود که قیمتهای جدید روغن نباتی در احجام مختلف با افزایش پنج درصدی 

حال امید است با تدبیر مشاور معاون اجرایی رییس جمهور، روغن نباتی به قیمت های .اهد شداجرا خو 90/5/90قیمت، از تاریخ 

قبلی بازگردد تا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کاالهای اساسی از جمله روغن نباتی در سبد خانوارهای ایرانی کم رنگ تر 

 نشود

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنامه و سیاست ها

 - ۳1/۱4/۱۳فارس

 ای در اقتدار ملی امنیت غذایی به عنوان مقدمه
در بیانیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی پیرو منویات مقام معظم رهبری در حوزه کشاورزی آمده 

 .شود ته میای در اقتدار ملی شناخ امنیت غذایی به عنوان مقدمه: است
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، مقام معظم رهبری در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ار دادند که از این محور اساسی را در بخش کشاورزی مورد تأکید و توجه قر 5هفته دولت در دیدار اعضای هیأت دولت با ایشان، 

های مختلف بود که در  جمله استفاده از فناوری روز در کشاورزی و استفاده از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استان

پاسداشت این بیانات تحول آفرین، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به صدور بیانیه اقدام کرده که مشروح آن به 

 :شرح زیر است

ایه سار رهنمودهای مقام عالی والیت در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت در هفته بزرگداشت شهیدان گرانمایه از خیل در س

عاشقان خدمت شهید رجایی و شهید باهنر در دیدار با اعضای هیات دولت، مقام معظم رهبری در بیانات گرانسنگ خویش چون 

توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی توجه دادند که به طور قطع این توجه زمینه  گذشته دولت و ملت را به نکات برجسته ای در

 .ساز یک تحول در برنامه های اجرایی توسعه بخش کشاورزی خواهد بود

استفاده از فن آوری روز در کشاورزی و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در روستاهای مختلف یکی از 

مهم سخنان رهبر فرزانه انقالب اسالمی در این دیدار بود که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با وظیفه فرازهای 

افزایش توانمندی دانش آموختگان و ساماندهی ایفای نقش موثر مهندسان کشاورزی در حوزه های مختلف ضمن سپاس بیش از 

 .راه خود قرارداده است گذشته با انگیزه فراوان این چراغ هدایت را فرا

هچنین این سازمان و بر این عقیده است که امنیت غذایی به عنوان مقدمه ای در اقتدار ملی از مسیر توسعه شاخص های بهره 

وری از عوامل تولید به ویژه آب فراهم شده و هر گونه افزایش بهره وری نتیجه کاربرد دانش، فن آوری و نوآوری بوده و امروزه 

 .های محصول در بازار ناشی از رقابت خستگی ناپذیر علمی در عرصه های تولید و فراوری محصوالت کشاورزی استرقابت 

بدون شک اعمال مدیریت مطلوب در بخش کشاورزی با هدف عرضه مناسب کمی و کیفی تولید مستلزم به کارگیری روش های 

اطمینان از مطابقت تولید با استانداردهای مورد نظر و اعمال نظارت  اصولی تولید با کلیه موازین علمی و فنی بوده و برای حصول

 .های همه جانبه فنی الزم در کلیه مراحل قبل، حین و پس از تولید با جلب مشارکت بهره برداران امری ضروری بوده است

بع طبیعی با شرایط محیطی و عالوه بر موارد ذکر شده، حضور سازمان یافته دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی و منا

دانش بومی همراه دانش فنی روز و با انگیزه خدمت و در ارتباط تنگاتنگ و سازنده با بهره برداران کشاورزی می تواند نتایج مطلوبی 

 .را در اجرای برنامه های توسعه فراراه برنامه ششم توسعه در بخش قرار دهد

یکرد توسعه کشاورزی مبتنی بر دانش به جای توسعه کشاورزی مبتنی بر استفاده حضور مهندسان جوان به عنوان یک هدف با رو

گسترده از منابع طبیعی مستلزم تغییر در نگاه رویه ها و روشهایی است که شرایط را به منظور مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و 

ولید تسهیل نموده و نهاده دانش به عنوان یک مدیریتی برای افزایش نفوذ دانش و ارتقای بهره وری و مهندسی سازی فرایند ت

 .عامل تولید موثر در تابع تولید خود را نمایان سازد
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اگر امروز برون رفت از معضالت اقتصادی در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار می گیرد و از منظر اقتصاد 

های استحکام تولید و افزایش کارایی عوامل تولید را باید در کابرد  یهشود، پا سیاسی امنیت غذایی یک امر حاکمیتی قلمداد می

 .دانش و باز تعریف زنجیره های عرضه محصوالت کشاورزی جستجو کرد

بدون تردید شکل گیری زمینه های یک تحول در بخش کشاورزی با اجرای سیاست های کلی بخش کشاورزی ابالغی از سوی مقام 

ایشان در بهره گیری از دانش مهندسان کشاورزی فرصت های بی بدیلی را جهت شکوفایی بخش  معظم رهبری و سخنان اخیر

 .کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود منابع انسانی خالق، نوآور، آرمان گرا و دارای اخالق حرفه ای رقم خواهد زد

رگترین تشکل غیردولتی، صنفی، تخصصی و حرفه ای با در این رابطه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بز

هزار تشکل سازمان یافته و نزدیک به سه هزار شرکت خدمات فنی مهندسی  9هزار دانش آموخته و بیش از  044عضویت بیش از 

نویات هزار دانش آموخته تمامی مساعی و تالش خود را جهت تحقق م 05و مشاوره ای مستقر در عرصه فعالیت و متشکل از 

معظم له به کار بسته و با بهره گیری از توان علمی کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی خود و در قالب یک نظام برنامه ریزی شده از 

 .خدمات کارشناسی این نیروی عظیم نهایت تالش خود را بعمل خواهد آورد

کاریهای وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای های دولت تدبیر و امید و توسعه هم امید است با توفیقات الهی و گسترش حمایت

ذیربط بتوان از ظرفیت و قابلیت موجود دانش آموختگان بخش کشاورزی نهایت استفاده را جهت تحقق اهداف نظام مقدس 

 .جمهوری اسالمی در برنامه ششم توسعه به عمل آورد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱۱571 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940609000571


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

۱1 
 

 برنامه و سیاست ها
 - ۳1/۱4/۱۳فارس

اراضی کشاورزی گلستان / کارکنان جهاد کشاورزی پرچمدار مدیریت جهادی در کشور هستند
 شود سنددار می

کل ثبت اسناد صورت گرفته به  با اداره با عقد قراردادی که: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت
 .بندی و ارائه سند اراضی کشاورزی در گلستان هستیم دنبال پالک

از گرگان، قباد افشار صبح امروز در نشست با مدیران، کارشناسان جهاد کشاورزی و مسئوالن امور  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کارکنان جهاد کشاورزی پرچمدار مدیریت جهادی در کشور هستند و لذا بر این اساس مدیریت : گلستان اظهار کرد اراضی استان

 .در جهاد کشاورزی کاری سخت است

در استان : درصد اراضی کشور بر عهده جهاد کشاورزی و مدیریت اراضی قرار دارد، تصریح کرد 94وی با بیان اینکه مدیریت 

هکتار اراضی کشاورزی یک پرسنل در بخش جهاد کشاورزی وجود دارد و از این لحاظ با کمبود نیرو رو به  054گلستان برای هر 

 .نیروی جهادگر بخش کشاورزی این اراضی را مدیریت کنند 544توانید یک هزار و  رو نیستیم و می

ر از اراضی کشاورزی را در کشور از دست در پنج دهه گذشته یک میلیون هکتا: رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد

هکتار در کشور  9.5هکتار امروز به  9شود و میانگین اراضی کشاورزی ما از  دادیم و روز به روز میزان اراضی کشاورزی خرد می

 .رسیده است

 میانگین مساحت اراضی کشاورزی در مازندران تنها یک هکتار است

تغییر کاربری و سودجویی از : راضی کشاورزی در استان مازندران تنها یک هکتار است، افزودافشار با بیان اینکه میانگین مساحت ا

ای رو به رو  های شمالی کشور با مسائل مشابه ترین عوامل در تخریب اراضی کشاورزی و ملی است و بر این حسب استان مهم

 .هستند

هزار هکتار اراضی کشاورزی و منابع  544میلیون و  0نفری  میلیون 0های شمالی با جمعیت  سه استان: این مسئول یادآور شد

 .ها از نظر منابع آبی در بین شش استان پایانی کشور قرار دارند طبیعی دارد و با وجود سرسبزی این استان

دامات بدون اق: های دیگر دولت دانست و گفت تر از ارگان رئیس سازمان امور اراضی کشور مسئولیت جهاد کشاورزی را سنگین

های اجرایی در این راستا حائز اهمیت  توان مشکالت اراضی و تغییر کاربری را حل کرد و اقدامات روحانیون و دستگاه فرهنگی نمی

 .است

 شود هزار قطعه عکس هوایی گرفته می ۰66هزار هکتار اراضی کشاورزی استان گلستان  0۹6از 

در استان گلستان با وجود آن که تنها : های خالی مالیات اخذ کند، گفت از خانهافشار با بیان این که دولت به دنبال این است که 

 .میلیون واحد مسکونی وجود دارد 0هزار واحد مسکونی برای سکونت نیاز است نزدیک به  954

این تعداد : فتشود، گ هزار قطعه عکس هوایی گرفته می 044هزار هکتار اراضی کشاورزی استان گلستان  054وی با بیان اینکه از 

برداری استان  میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مقدمات این امر اندیشیده شده و در حال حاضر طرح عکس 05برداری به  عکس

 .گیالن به پایان رسیده است

http://www.farsnews.com/
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اراضی  اکثر: بندی و ارائه سند به اراضی کشاورزی فاقد سند در استان گلستان اشاره کرد و گفت این مقام مسئول به پالک

بندی و ارائه سند  کل ثبت اسناد وضع کردیم به دنبال پالک کشاورزی استان گلستان فاقد سند است و با عقد قراردادی که با اداره

 .اراضی کشاورزی هستیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱۱۱11 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان

 های منابع طبیعی میلیون هکتار از عرصه 490سنددار شدن 

 .میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کشور سنددار شده است 090: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت رییس سازمان جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری کشور از  ، خداکرم جاللی رییس سازمان جنگلگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

متر مکعب چوب قاچاق کشف  0904در سالی که گذشت : هزار هکتار از اراضی ملی خبر داد و گفت 00پیشگیری و رفع تصرف 

 .ها و مراتع کشور هم دچار آتش سوزی شد ر از جنگلهزار هکتا 09شد و 

 .در سال گذشته سند یک میلیون هکتار اراضی ملی هم به نام دولت هم صادر شد

 ها هکتار بوده و تولید نهال در نهالستان 0044زراعت چوب در سال گذشته در : وی گفت

 .میلیون اصله اعالم شده است 90شامل 

 004کاری و توسعه جنگل،  هزار هکتار جنگل 59سال گذشته : و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد ها، مراتع رییس سازمان جنگل

هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در منابع  00هزار هکتار اجرای عملیات آبخیزداری و  090هزار هکتار بهبود و اصالح مراتع، 

 .طبیعی کشور انجام شده است

نگری در  ترین رویکرد سازمان را جامع ام توان کار را با مشارکت مردم دنبال خواهیم کرد، مهمجاللی با بیان اینکه امسال با تم

 .های آبخیز و استفاده از توان و مشارکت حداکثری مردم در منابع طبیعی بیان کرد حوزه

های قابل توجه منابع  چالش های زیرزمینی و پدیده بیابان زایی را از معاون وزیر جهاد کشاورزی بروز پدیده خشکسالی، افت آب

آبی و  کنترل ریزگردها، مقابله با بیابان زایی و توسعه عملیات آبخیزداری به منظورجلوگیری از بحران بی: طبیعی برشمرد و گفت

 .های اولویت دار و در دست اجرای این سازمان در سال جاری است تبخیر آب از برنامه

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱622۳/% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان

 محدودیت ثبت سفارش برنج در راه است/ تصمیم وزارت جهاد برای واردات برنج

 .اریخ واردات بیش از سه ماه نباشدهای الزم وزارت جهاد با ما هم صدا شده که ت خوشبختانه در پیگیری: دبیر انجمن برنج بیان کرد

، در خصوص ثبت سفارش برنج خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جمیل علیزاده دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با

ای ثبت سفارش واردات برنج صادر نشده به ماه است که هیچ مجوزی بر 9به گفته وزیر جهاد کشاورزی نزدیک به : اظهاردشت

 .هزارتن برنج به کشور وارد شده است 095ای که در سه ماهه اول سال حدود  گونه

های الزم وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع که ثبت سفارش تاریخ نهایی نداشته توجه کرده  خوشبختانه در پیگیری: وی افزود

در نظر گرفتن تاریخ بوده که خوشبختانه وزارت جهاد با ما هم صدا شده که تاریخ واردات  است زیرا در گذشته ثبت سفارش بدون

 .بیش از سه ماه نباشد

هزار تن کسری داریم که باید از طریق واردات این مقدار را تامین  044الی  044سال جاری حدود : علیزاده در ادامه بیان کرد

 .کنیم

ها طرح کاغذی افزایش تولید و کاهش ضایعات عملی شد و از سویی با جایگزین  عد از سالب: دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

 .توانیم واردات را با کاهش مصرف سرانه به حداقل برسانیم کردن محصوالت غذایی که ارزش باالتری از برنج دارند می

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱۳۱61 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان

 برخورد سازمان ملی استاندارد باکم فروشی بازار

سازمان ملی استاندارد دربحث استاندارد در حوزه بازرسی موارد مختلف بازار و رسیدگی به :رئیس سازمان ملی استاندارد گفت

 .دهد شکایات اقدامات الزم را انجام می

، در خصوص امضای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواننیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد در گفتگو با 

هستند و در این دو سازمان هر دو نظارتی : کننده و تولیدکننده گفت نامه همکاری بین این سازمان و سازمان حمایت مصرف تفاهم

 .کند کننده و تولیدکننده از منظرهای مختلف فعالیت می راستای حمایت از مصرف

سازمان ملی استاندارد دربحث استاندارد و کیفیت و سازمان حمایت در حوزه بازرسی موارد مختلف بازار و رسیدگی : وی ادامه داد

 .دهد به شکایات اقدامات الزم را انجام می

 .از جمله اهداف ما پیوند ظرفیت دو سازمان و ایجاد هم افزایی الزم است: ردپیروز بخت عنوان ک

هدف اصلی سازمان استاندارد بنابر رویکرد جدید استاندارد یعنی حمایت از حقوق مصرف کننده : رئیس سازمان ملی استاندارد گفت

 .استفاده از رویکرد نوین و قانون حمایت مصرف کننده است

تواند تا حدودی  متأسفانه در برخی موارد نقض قانون وجود دارد ولی بحث انجمن حمایت مصرف کننده می: ادپیروز بخت ادامه د

 .در این زمینه کمک کننده واقع شود

در مواردی که برای محصوالت ضمن : وی در پایان در خصوص عملکرد سازمان ملی استاندارد در بحث کم فروشی بازار عنوان کرد

کنیم ولی در سایر موارد وظیفه بر عهده  ن و کمیت قید شده باشد ما هم در زمینه کیفیت وهم کمیت نظارت میاستانداردها میزا

 .باشد سازمان حمایت می

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱112۳۱ 
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 برنامه و سیاست ها
 اکونا - 1۱۳۱/  شهریور/  1۱, سه شنبه 

 ایم هیچ مجوزی برای استفاده از خمیرمرغ در سوسیس وکالباس نداده
های گوشتی به ویژه سوسیس و  گونه مجوزی برای استفاده خمیرمرغ در فرآورده هیچ: رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد

سازمان دامپزشکی برای بررسی این موضوع خواهیم کالباس داده نشده و از هفته آینده جلسات مشترکی با سازمان غذا و دارو و 

 . داشت

های گوشتی حتما سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و  که برای استفاده از خمیر مرغ در فرآورده نیره پیروزبخت با تاکید بر این

 .خمیرمرغ استفاده نکنندکنیم تا از  های گوشتی نظارت می های تولید فرآورده بر کارخانه: دارو باید مجوز دهند، گفت

ممکن است سازمان : شده از سوی سازمان دامپزشکی برای فعالیت واحدهای تولید خمیرمرغ اظهار کرد وی در مورد مجوزهای صادر

طور کامل  های گوشتی را به های فرآورده های دیگر مجوز داده باشد، ولی کارخانه دامپزشکی برای استفاده از خمیرمرغ در حوزه

 .کنیم تا از خمیرمرغ استفاده نکنند میکنترل 

که تاکید سازمان ملی استاندارد بر عدم استفاده از خمیر مرغ در سوسیس، کالباس و  رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به این

که به نتیجه  ایم و تا زمانی هنوز موافقت خود را برای بکارگیری خمیرمرغ اعالم نکرده: های گوشتی است، تصریح کرد فرآورده

 .دهیم شود مجوز استفاده نمی نرسیم که خمیرمرغ در زمینه مطلوب تولید می

از : های مختلف اشاره کرد و گفت های گوشتی توسط سازمان پیروزبخت در پایان به بررسی موضوع استفاده از خمیرمرغ در فرآورده

شود تا بررسی مجدد نسبت به  رد و سازمان دامپزشکی آغاز میهفته آینده جلسات مشترک سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندا

 .های گوشتی داشته باشیم استفاده از خمیرمرغ در فرآورده

توان از خمیرمرغ در صنایع غذایی استفاده  که سازمان دامپزشکی از آذرماه سال گذشته بارها اعالم کرده است که می با وجود این

ها مقاومت  مان غذا و دارو به دلیل تامین بهداشت و سالمت جامعه تاکنون مقابل خواسته کارخانهکرد، سازمان ملی استاندارد و ساز

های گوشتی برای اخذ مجوز بکارگیری خمیرمرغ باید دید این دو سازمان تا چه  های فرآورده اند اما با توجه به تالش کارخانه کرده

 .کنند ا مقاومت میه زمانی در مقابل خواسته سازمان دامپزشکی و کارخانه

http://iranecona.com/1۱۳21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/43921


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

1۱ 
 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱جمعه 

 اعطای مجوز کارگزاری به بخش خصوصی، مهم ترین اولویت صندوق است

اعطای مجوز کارگزاری به بخش خصوصی مهمترین اولویت : شایر گفتمدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و ع

 .صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است

کارگزار در این استان مشغول ارائه خدمات  90وگو با خبرنگار ایسنا در آذربایجان شرقی، با بیان اینکه  محمدرضا رستمی در گفت

اکثر این کارگزاری ها، تعاونی های روستایی و تعاونی های دهیاری : روستاییان هستند گفتبیمه ای به کشاورزان، عشایر و 

 .هستند

یکی از مهم : وی با بیان اینکه به لحاظ کارایی، ساختار تشکیالتی کارگزاران بیمه ای صندوق، مورد بازنگری واقع می شود افزود

 .گزاری به بخش خصوصی استترین برنامه ها و اولویت های آتی ما، اعطای مجوز کار

شرقی تحت پوشش  هزار نفر را در آذربایجان 054ساله خود توانسته بیش از  04این صندوق در طول فعالیت : وی تصریح کرد

 .خدمات بیمه ای خود قرار داده و رتبه اول کشوری را از این منظر از آن خود کند

متقاضیان می توانند با مراجعه به یکی از شعبات : و عشایر کشور گفتمدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 

 .شبکه کارگزاری، دریافت و تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ اولیه، نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند

اگر : ان و عشایر ابراز کردرستمی در بخش پایانی سخنان خود و در تبیین مزایای استفاده از این نوع بیمه برای کشاورزان، روستایی

سال تمام برسد از صندوق، حقوق  05سال، سن وی به  05سال حق بیمه صندوق را چرداخت کرده و پس از  05شخصی 

اگر یک سال حق بیمه پرداخت کرده و در این مدت به هر دلیل، از کار افتاده کلی شود ، حقوق . بازنشستگی دریافت می کند

اگر شخصی برای یک سال عضو این صندوق باشد و خدایی ناکرده فوت کند، صندوق برای ورثه این همچنین . دریافت می کند

 .شخص، حقوق پرداخت خواهد کرد

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱41۱۱6111 
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 برنج

 - ۳1/۱4/11فارس

 ازسرگیری واردات از مهر ماه/ ممنوعیت واردات برنج از پاکستانموافقت ایران با رفع 
روزنامه پاکستانی نیوز اینترنشنال مدعی شد، ایران با لغو ممنوعیت واردات برنج از این کشور 

 .امسال از سرگرفته خواهد شد( مهر ماه)موافقت کرده است و صادرات برنج به ایران از اکتبر 
مدعی شد که ایران با لغو ممنوعیت واردات برنج از این کشور نیوز اینترنشنال  الملل روزنامه پاکستانی به گزارش گروه اقتصاد بین

 .امسال از سرگرفته خواهد شد( اهمهر م)موافقت کرده است و صادرات برنج به ایران از اکتبر 

های ایران نظیر شرکت بازرگانی  در ادامه این گزارش آمده است، این تصمیم در نشستی در سطح باال با مقامات ایرانی وزاتخانه

 .ه استدولتی ایران، وزارت کشاورزی، بخش دام، وزیر صنایع ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی با یک هیئت پاکستانی اتخاذ شد

. برند هیئت پاکستانی درحال حاضر برای نهایی کردن شرایط احیای مجدد صادرات برنج پاکستان به این کشور در ایران به سر می

گذاری و بازرگانی پنجاب با  این هیئت بر اساس دستور شهباز شریف سروزیر ایالت پنجاب در ایران حضور دارند و هیئت سرمایه

 .ان در الهور این سفر سه روزه را هماهنگ کرده استرایزنی با کنسولگری ایر

هیئت پاکستانی به سرپرستی بالل یاسین وزیر ایالتی مواد غذایی تایید کرده است که صادرات برنج پاکستان به ایران از اکتبر آغاز 

 .خواهد شد

س از برنج، شرکت بازرگانی دولتی ایران پ. هدف هیئت پاکستانی از این سفر، هماهنگ کردن سفر سروزیر این ایالت به ایران است

همچنین تصمیم گرفته شده است تا مسیر تجاری توسعه یابد و دو کشور از . با واردات دیگر کاالها از پاکستان موافقت کرده است

 .آن سود ببرند و تجارت غیرقانونی باید از بین برود

ها  های برنج ، کشتزارها و آزمایشگاه به الهور سفر کردند و از کارخانه 0400عضو اتحادیه واردکنندگان برنج ایران در ماه نوامبر  09

 .با قصد تجارت برنج دو کشور بازدید کردند

میلیارد دالر را  0.5درصد برنج جهان به ارزش  00ترین واردکنندگان برنج در جهان است و این کشور حدود  ایران یکی از بزرگ

 .کند وارد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱1127 
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 برنج
 - ۳1/۱4/11فارس

 شود میلیون تن برنج تولید می 4.8امسال / هزار تنی برنج 4۹6افزایش تولید 
درصدی سطح زیر کشت برنج در  16ش مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاه

 .شود هزار تن برنج در کشور تولید می 866امسال حدود یک میلیون و : های غیرشمالی، گفت استان
 فارس خبرگزاریوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه خاکسار مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی در گفت

هزار هکتار آن هم در  004هزار هکتار آن گیالن و  090هزار هکتار است که  504سطح زیر کشت برنج کشور حدود : گفت

 .مازندران است

شود اما در گیالن کشت مجدد  هکتار از اراضی شالی استان مازندران کشت مجدد انجام می 044هزار و  00در سطح : وی افزود

 .گیرد صورت نمی

هزار هکتار از شالیزارهای گیالن  95همچنین در سطح : دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت مدیرکل

 .هکتار از شالیزارهای مازندران رتون برنج خواهیم داشت 044هزار و  90و 

از این : ستان گیالن انجام شده، گفتهزار هکتار از اراضی کشاورزی ا 000خاکسار با بیان اینکه تاکنون برداشت برنج در بیش از 

 .هزار هکتار هم به صورت سنتی برداشت شده است 000هزار و  09هکتار به صورت مکانیزه و  000هزار و  000مقدار حدود 

هکتار  050هزار و  050برداشت برنج تاکنون در سطح : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد

هکتار هم به  000هزار و  00هکتار به صورت مکانیزه و  944هزار و  009ضی استان مازندران به پایان رسیده و از این مقدار از ارا

 .صورت سنتی انجام شده است

ها امیدواریم تا دو سال آینده کل برداشت برنج در شالیزار: دهد، افزود وی با بیان اینکه برداشت مکانیزه هزینه تولید را کاهش می

 .به صورت مکانیزه انجام شود

شود  بینی می هزار تن برنج در کشور تولید شد اما براساس برآوردها پیش 054سال گذشته حدود یک میلیون و : خاکسار گفت

 .هزار تن تولید نسبت به سال گذشته افزایش یابد 054الی  044امسال 

ها رصد  بطور دائم قیمت: مورد وضعیت بازار برنج اظهار داشتمدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی در 

 .شود و تاکنون کاهش قیمت زیادی مشاهده نشده است می

در صورت روند کاهشی قیمت، اگر الزم باشد وزارت جهاد کشاورزی طرح خرید توافقی برنج را که سال گذشته به اجرا :وی افزود

 .کند درآمد دوباره اجرایی می

کند و در این رابطه  مؤسسه تحقیقات برنج روی کشت تناوبی برنج کار می: مینه کاهش مصرف آب در تولید برنج گفتخاکسار در ز

 .یی رسیده است ها هم به موفقیت

تر به خشکی بوده و توصیه ما به کشاورزان استفاده  برای کاهش مصرف آب تکیه وزارتخانه بر روی استفاده از ارقام مقاوم: وی افزود

 .رقام زودرس با مصرف آب کمتر استاز ا

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تولید یک رقم جدید برنج با عنوان گیالنه توسط موسسه 

 های تن نسبت به برنج 0.5این رقم هنوز به طور رسمی معرفی نشده اما عملکرد آن در هر هکتار یک الی : تحقیقات برنج، گفت

 .رسد معمولی باالتر است و چند روز زودتر می

http://www.farsnews.com/
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هایی مثل گیالن و  های غیرشمالی بسیار پایین است، اما کارایی آن در استان در حال حاضر کارایی مصرف آب در استان: وی افزود

 .گرم است برسد 544گرم است که امیدواریم به حد متوسط جهانی که حدود  954مازندران حدود 

ها ساالنه مجاز هستند  شود ملوان ت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این سؤال که گفته میمدیرکل دفتر غال

از این موضوع اطالعی ندارم ولی قطعا این مطلب را پیگیری : کیلوگرم برنج به کشور وارد کنند، گفت0بار و هر بار به میزان  0که 

 .کنم می

در حال حاضر واردات برنج تا زمان برداشت محصول ممنوع است، : نج نیاز کشور است، تصریح کردخاکسار با بیان اینکه واردات بر

 .ضمن اینکه واردات برنج باید کامال مدیریت شده باشد تا به تولید داخل لطمه نزند

تا  95رشمالی های غی امسال سطح زیر کشت برنج در استان: مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت

 .درصد کاهش داشته و امیدواریم کشت این محصول به حداقل ممکن برسد 04

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱1۱۱ 
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 برنج
 خبرنگاران جوان

 محدودیت ثبت سفارش برنج در راه است/ ت جهاد برای واردات برنجتصمیم وزار

 .های الزم وزارت جهاد با ما هم صدا شده که تاریخ واردات بیش از سه ماه نباشد خوشبختانه در پیگیری: دبیر انجمن برنج بیان کرد

، در خصوص ثبت سفارش برنج خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جمیل علیزاده دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با

ماه است که هیچ مجوزی برای ثبت سفارش واردات برنج صادر نشده به  9به گفته وزیر جهاد کشاورزی نزدیک به : اظهاردشت

 .هزارتن برنج به کشور وارد شده است 095ای که در سه ماهه اول سال حدود  گونه

های الزم وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع که ثبت سفارش تاریخ نهایی نداشته توجه کرده  خوشبختانه در پیگیری: وی افزود

است زیرا در گذشته ثبت سفارش بدون در نظر گرفتن تاریخ بوده که خوشبختانه وزارت جهاد با ما هم صدا شده که تاریخ واردات 

 .بیش از سه ماه نباشد

هزار تن کسری داریم که باید از طریق واردات این مقدار را تامین  044الی  044سال جاری حدود : در ادامه بیان کرد علیزاده

 .کنیم

ها طرح کاغذی افزایش تولید و کاهش ضایعات عملی شد و از سویی با جایگزین  بعد از سال: دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

 .توانیم واردات را با کاهش مصرف سرانه به حداقل برسانیم تری از برنج دارند میکردن محصوالت غذایی که ارزش باال

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱۳۱61 
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 برنج
 خبرنگاران جوان

 های ایرانی و خارجی عامل اصلی آلودگی اختالط برنج

های با کیفیت ایرانی خوشبختانه مشخص شد که اراضی ایران آمادگی آلوده  در بحث آلودگی برنج: رنج کشور گفتدبیر انجمن ب

 .بودن برنج را ندارد 

ر خصوص اختالط برنج ، دخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانجمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با 

های با کیفیت ایرانی مطرح  آشکار شدن این موضوع در چند سال گذشته که بحث آلودگی برنج: های ایرانی با خارجی اظهارداشت

گردد که خوشبختانه به کمک وزارت جهاد کشاورزی و انجام تحقیقات آزمایشگاهی مشخص شد که اراضی ایران آمادگی  شده برمی

 .را ندارد در حالی که هیچ سازمان نظارتی بر این موضوع توجه خاصی نکرد آلوده بودن برنج

هزار تومان است در حالی  0تومان و در گیالن  0044الی  0544بهترین برنج ایرانی در مازنداران : وی در خصوص قیمت برنج افزود

 . نیست دالر بیشتر 544که نرخ جهانی برنج صادراتی کاهش یافته و به طور متوسط هر تن 

های جوی به موقع کیفیت و کمیت برنج در مقایسه با  با توجه به بارش: علیزاده با اشاره به تولید برنج در سال جاری خاطرنشان کرد

 .بینی تولید به برنج سفید ایرانی حدود دو میلیون تن است سال گذشته وضعیت بهتری داشته و همواره پیش

های بسته بندی و برند تحت کنترل وزارت بهداشت هستند و گواهی سالمت مبنی بر  برنج 90 از سال: دبیر انجمن برنج تصریح کرد

های وارداتی فاقد گواهی سالمت را  کنند که از سویی موسسه استاندارد و وزارت بهداشت باید جلوی برنج آلوده نبودن را دریافت می

 .های آلوده به کشور نباشیم بگیرند تا شاهد واردات برنج

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱۳۱74 
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 برنج
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, یکشنبه 

 قیمت برنج در شالیکوبی های مازندران بدون تغییر ماند
و عرضه فراوان محصول، قیمت ها در دو ماه گذشته  درصد اراضی شالیزاری مازندران به صورت مکانیزه05با وجود برداشت بیش از 

. در مراکز فروش برنج استان ثبات داشته است  

این در حالی است که هر ساله با عرضه برنج در فصل برداشت،کاهش و نوسانات قیمت در بازار نگرانی شالیکاران را درپی داشته 

 . است

هزار ریال به نسبت مرغوبیت و به لحاظ درصد  04هزار ریال تا 00محلی ازامسال از زمان برداشت شالی برنج تاکنون قیمت طارم 

 .شکستگی و مکان کشت برنج در استان مازندران ثابت بوده است

همچنین در یک ماهه اخیر قیمت عمده فروشی برنج های بینام و ندا از ارقام پر محصول در شالیکوبی های مازندران نیز به ترتیب 

 .ر هر کیلو گرم ثبات داشته استهزار ریال د04و  55

درصد زیر کشت ارقام طارم محلی و مابقی زیر کشت ارقام پر  04هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران ،امسال حدود 094از 

 .محصول رفته است

و درصد شکستگی واحد شالیکوبی دارد که بازار عمده فروشی انواع برنج در این واحد ها صورت می گیرد 044مازندران یک هزار و 

هزار ریال به نسبت درصد  04تا  00یکی از مهمترین عامل تفاوت قیمت برنج محسوب می شود و دلیل عرضه برنج طارم محلی از

 .شکستگی آن است 

هر چند کیفیت ،عطر و طعم برنج طارم تولیدی در تمامی نقاط مازندران مطلوب و رضایت بخش است اما در این بخش به طور 

 .درصد بیشتر از دیگر نقاط استان عرضه می شود 04مت برنج های فریدونکنار ،حدود هفت تا معمول قی

به نظر می رسد ورود حمایتی سال قبل دولت در مقوله خرید توافقی برنج طارم محلی موجب شد تا دالالن و واسطه ها نتوانند 

 .امسال به رغم افزایش عرضه برنج ، در نوسانات قیمت موفق عمل کنند

هزار ریال خریداری کرده  00هزار تن برنج طارم هاشمی را به ازای هر کیلوگرم 00سال گذشته دولت در استان مازندران بیش از 

 .است

دغدغه شالیکاران نسبت به نوسانات قیمت : احمد قربانی مدیر یکی از واحدهای شالیکوبی و از آگاهان به بازار برنج مازندران گفت

 .ای قبل بوده استبرنج کمتر از سال ه

هزار ریال ثابت بوده است،  04هزار ریال تا 00وی با بیان اینکه از ابتدای به بازار آمدن برنج نو تاکنون قیمت برنج طارم محلی از 

 .درجه ، درصد شکستگی برنج بیشتر شده است 04امسال به دلیل گرمای شدید تا : افزود

به رغم اینکه عرضه :فریدونکنار با مناطق دیگر استان مازندران وجود دارد، اظهار داشت وی با بیان اینکه هر ساله تفاوت قیمت برنج

برنج در تمامی شالیکوبی ها به نسبت تقاضا بیشتر است ،اما قیمت ها در حدود دو ماهه پس از برداشت بر اساس درصد شکستگی 

 . در همان محدوده ثبات داشته است

قیمت برنج مناسب و : ان وضعیت تولید برنج امسال در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفترییس سازمان جهاد کشاورزی مازندر

 . برای شالیکاران رضایت بخش است و نسبت به سال قبل حدود چهارده درصد افزایس دارد

ریال در هرکیلوگرم است  هزار04و  55هزار ریال، 04دالور حید پور با بیان اینکه قیمت برنج طارم محلی، بینام و ندا به ترتیب تا 
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 . هزار تن شلتوک برنج در مازندران تولید شود944پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون و : ،ادامه داد

 .هزار میلیارد ریال اعالم کرد54وی گردش مالی ساالنه بازار برنج در استان مازندران را 

 دولت آماده خرید توافقی برنج محلی مازندران است **

 05از آنجاییکه امسال : یس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اعالم آمادگی دولت برای خرید توافقی برنج خبر داد و گفتری

درصد شالی استان به صورت مکانیزه برداشت شده است و به دلیل رطوبت باال ، شالی ها یکباره خشک و تبدیل به برنج سفید 

 . شته استشدند، احتمال کاهش قیمت برنج وجود دا

به همین دلیل دولت : هزار ریال برای شالیکاران مقرون به صرفه نیست، خاطر نشان کرد00حیدر پور با بیان اینکه فروش برنج زیر 

 . آمادگی خرید توافقی با هدف تعیین و حفظ کف قیمت بازار را اعالم کرده است

 . مورد نیاز کشور را تامین می کند درصد برنج00هزار تن برنج سفید ، 944مازندران با تولید حدود 

http://iranecona.com/11216/%D 
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 ستهپ

 - ۳1/۱4/1۱فارس

 تن پسته در سال جاری ۰۹6تولید /میلیارد دالر پسته 4.0ارز آوری 
تن پسته در کشور  ۰۹6ا بیان اینکه امسال حدود های سردسیری وزارت جهاد ب مدیرکل دفتر میوه

میلیارد دالر آن مربوط به  4.0میلیارد دالر ارزآوری محصوالت باغی  ۰.8از : شود، گفت  تولید می
 .محصوالت باغی است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفت تن مدیرکل دفتر میوه رمضان روئین

هزار هکتار است و بیشترین سطح باغات این محصول در استان کرمان واقع  994سطح کل باغات پسته کشور حدود : ، گفتفارس

 .شده است

دیگر کشور از جمله با کشت پسته در نقاط : ها رو به افزایش است، افزود وی با بیان اینکه میزان تولید پسته علیرغم خشکسالی

 .سمنان، خراسان رضوی، تهران و استفاده از ارقام پر محصول تولید این محصول رو به افزایش است

 000برآورد ما از تولید پسته در سال جاری بیش از : هزار تن پسته تولید شد، تصریح کرد 094تن با بیان اینکه سال گذشته  روئین

 .هزار تن است

هزار تن پسته صادر شد که با  000سال گذشته : ی سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشتها مدیرکل دفتر میوه

 .توجه به افزایش تولید پسته در سال جاری میزان صادرات این محصول هم افزایش خواهد داشت

یت و کیفیت در دنیا حرف اول را پسته ایران به لحاظ کم: تن به بیان وضعیت تولید پسته ایران در جهان اشاره کرد و گفت روئین

 .شود کشور دنیا صادر می 004زند و محصول تولیدی ما به  می

 .موطن و خاستگاه اصلی تولید پسته در جهان ایران است و کشورمان در تولید این محصول جایگاه خاصی در جهان دارد: وی افزود

که متوسط عملکرد تولید پسته در کشور یک تن در هکتار است، های سردسیری و خشک وزارت جهاد با بیان این مدیرکل دفتر میوه

کنند، در حالی که حداکثر عملکرد باغات پسته در  تن محصول برداشت می 09الی  00برخی باغداران نمونه از هر هکتار : گفت

 .تن است 9آمریکا 

 .اند و نهال هستند ر نشدههزار هکتار از باغات پسته کشور هنوز مثم 04الی  54حدود : روئین تن بیان داشت

رسد و درصد  ای در جهان به کیفیت پسته ایران نمی هیچ پسته: های سردسیری و خشک وزارت جهان تصریح کرد مدیرکل میوه

 .خندان بودن پسته ایرانی زیاد است

ین آبیاری متمایل شوند های نو های اخیر در کشور باعث شده کشاورزان به سمت تجهیز باغات خود به سیستم خشکسالی: وی افزود

روز رسیده و کم آبی باغات جبران شده  05الی  04روز به یک بار در  04الی  54ضمن اینکه با این کار دفعات آبیاری از یک بار در 

 .است

 0.0درآمد حاصل از صادرات محصوالت باغی کشور : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت مدیرکل دفتر میوه

 .شود میلیارد دالر آن از طریق صادرات پسته حاصل می 0.0لیارد دالر است که می

هزار  00رسد و هر کیلو پسته به طور متوسط با قیمت  دالر به فروش می 00الی  9هر کیلو پسته صادراتی با قیمت : وی افزود

 .شود تومان از باغداران خریداری می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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بهبود شرایط اقتصادی و شرایط اقلیمی ایران مؤثر است، زیرا درختان منجر به تولید  گسترش باغات کشور در: تن تصریح کرد روئین

 .شوند آب هم می

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش سطح باغات منجر به جلوگیری از پدیده  مدیرکل دفتر میوه

 .شود دالر درآمد برای کشور حاصل می 04ات پسته از مصرف هر یک مترمکعب آب در باغ: شود، گفت ریزگردها می

ترین نقاط کشور تا سردترین نقاط آن  اقلیم است، بنابراین در گرم 00اقلیم کشاورزی دنیا دارای  00ایران از : تن بیان داشت روئین

 .شود انواع و اقسام محصوالت کشاورزی تولید می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱111۱ 
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ستهپ  
 خبرنگاران جوان

 های نوین آبیاری افزایش تولید پسته در راستای بکارگیری سیستم

 .ی آبیاری نوین را به کشاورزان پرداخت کرده استها های سیستم وزارت جهاد هزینه: رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد

، در خصوص تأثیر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناسداهلل عسگراوالدی رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با 

بخیزداری استان کرمان بسیار محدود است که باید با کمک وزارت آ: های نوین در افزایش تولید پسته اظهار داشت سیستم آبیاری

های آبیاری نوین را به کشاورزان پرداخت کرده زیرا  های سیستم جهاد کشاورزی این امر محقق شود و از سویی وزارت جهاد هزینه

 .ای در کاهش مصرف آب و افزایش تولید اثرگذار هستند های قطره این سیستم

تن در هکتار  9تن است در حالی که آمریکا  044قع میزان برداشت در هکتار در کشور ما یک الی و یک هزار و در وا: وی افزود

است از سویی خشکسالی سال جاری در فصل بهار مسبب کاهش برداشت و پوک شدن محصول در این استان شده که خوشبختانه 

 .اند ن وسمنان آن را جبران کردههای دیگر اعم از یزد، خراسان جنوبی دامغا در مقابل استان

هزار تن آن را صادر  004هزار تن است که از این مقدار  004جاری  میزان تولید محصول در سال: عسگر اوالدی در ادامه بیان کرد

 درصد کاهش داشته امیدوارم در سال آینده این میزان کسری جبران 04خواهیم کرد و در حالی که تولید نسبت به سال گذشته 

 .شود

درصد معادل  04ای که تولید پسته آمریکا تنها  آمریکا در تولید پسته رقیب اصلی کشور ما محسوب شده به گونه: وی بیان کرد

ای که ایران تنها صادرکننده پسته در دنیا است و در حالی  از تولید پسته بیشتر اما صادرات آن از کشور ما کمتر است به گونه 0.0

 .میلیون بوده است 944صادراتی پسته ایران یک میلیارد و  که سال گذشته ارزش

آفت پسته در زمان برداشت به سبب باز بودن درزهای پسته و همچنین : رئیس اتاق بازرگانی در خصوص آفت پسته خاطرنشان کرد

وشبختانه وزارت جهاد و زا است که خ سرطان B0ها آفالتوکسین  کند که در میان این آفت رطوبت شبنم خود نوعی قارچ تولید می

 .سازمان استاندارد استان کرمان با تغییر اصول برداشت از سنتی به علمی این موضوع را برطرف کردند

 ..کشور دنیا خریداران عمده پسته ایران هستند 04بیش از : رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱11264 
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 پسته
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, جمعه 

 میلیارد دالر پسته صادراتی برای ایران 4.0ارز آوری 
 0.0از : شود، گفت  تن پسته در کشور تولید می 054های سردسیری وزارت جهاد با بیان اینکه امسال حدود  مدیرکل دفتر میوه

 . میلیارد دالر آن مربوط به محصوالت باغی است 0.0محصوالت باغی  میلیارد دالر ارزآوری

سطح کل باغات پسته کشور حدود : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی ، گفت تن مدیرکل دفتر میوه رمضان روئین

 .هزار هکتار است و بیشترین سطح باغات این محصول در استان کرمان واقع شده است 994

با کشت پسته در نقاط دیگر کشور از جمله : ها رو به افزایش است، افزود ینکه میزان تولید پسته علیرغم خشکسالیوی با بیان ا

 .سمنان، خراسان رضوی، تهران و استفاده از ارقام پر محصول تولید این محصول رو به افزایش است

 000برآورد ما از تولید پسته در سال جاری بیش از : کرد هزار تن پسته تولید شد، تصریح 094تن با بیان اینکه سال گذشته  روئین

 .هزار تن است

هزار تن پسته صادر شد که با  000سال گذشته : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت مدیرکل دفتر میوه

 .توجه به افزایش تولید پسته در سال جاری میزان صادرات این محصول هم افزایش خواهد داشت

پسته ایران به لحاظ کمیت و کیفیت در دنیا حرف اول را : تن به بیان وضعیت تولید پسته ایران در جهان اشاره کرد و گفت وئینر

 .شود کشور دنیا صادر می 004زند و محصول تولیدی ما به  می

 .ل جایگاه خاصی در جهان داردموطن و خاستگاه اصلی تولید پسته در جهان ایران است و کشورمان در تولید این محصو: وی افزود

های سردسیری و خشک وزارت جهاد با بیان اینکه متوسط عملکرد تولید پسته در کشور یک تن در هکتار است،  مدیرکل دفتر میوه

کنند، در حالی که حداکثر عملکرد باغات پسته در  تن محصول برداشت می 09الی  00برخی باغداران نمونه از هر هکتار : گفت

 .تن است 9ا آمریک

 .اند و نهال هستند هزار هکتار از باغات پسته کشور هنوز مثمر نشده 04الی  54حدود : روئین تن بیان داشت

رسد و درصد  ای در جهان به کیفیت پسته ایران نمی هیچ پسته: های سردسیری و خشک وزارت جهان تصریح کرد مدیرکل میوه

 .خندان بودن پسته ایرانی زیاد است

های نوین آبیاری متمایل شوند  های اخیر در کشور باعث شده کشاورزان به سمت تجهیز باغات خود به سیستم خشکسالی: ودوی افز

روز رسیده و کم آبی باغات جبران شده  05الی  04روز به یک بار در  04الی  54ضمن اینکه با این کار دفعات آبیاری از یک بار در 

 .است

 0.0درآمد حاصل از صادرات محصوالت باغی کشور : یری و خشک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشتهای سردس مدیرکل دفتر میوه

 .شود میلیارد دالر آن از طریق صادرات پسته حاصل می 0.0میلیارد دالر است که 

هزار  00یمت رسد و هر کیلو پسته به طور متوسط با ق دالر به فروش می 00الی  9هر کیلو پسته صادراتی با قیمت : وی افزود

 .شود تومان از باغداران خریداری می

گسترش باغات کشور در بهبود شرایط اقتصادی و شرایط اقلیمی ایران مؤثر است، زیرا درختان منجر به تولید : تن تصریح کرد روئین

 .شوند آب هم می
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باغات منجر به جلوگیری از پدیده  های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش سطح مدیرکل دفتر میوه

 .شود دالر درآمد برای کشور حاصل می 04از مصرف هر یک مترمکعب آب در باغات پسته : شود، گفت ریزگردها می

ترین نقاط کشور تا سردترین نقاط آن  اقلیم است، بنابراین در گرم 00اقلیم کشاورزی دنیا دارای  00ایران از : تن بیان داشت روئین

 .شود و اقسام محصوالت کشاورزی تولید می انواع

http://iranecona.com/11۱77 
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 پنبه

 - ۳1/۱4/1۱فارس

 شود درصد پنبه کشور از واردات تأمین می ۹6/ درصدی سطح زیر کشت پنبه 4۰کاهش 
درصد  ۹6وغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه های ر رئیس گروه پنبه، دانه

سال گذشته سطح زیر کشت پنبه رو به  46در : شود، گفت پنبه مورد نیاز از طریق واردات تأمین می
 .کاهش بوده است

برنگار اقتصادی وگو با خ های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در گفت مسعود حکیمی رئیس گروه پنبه، دانه

اختصاص داده شده که ( طالی سفید)هزار هکتار از اراضی کشور به کشت پنبه  04در سال جاری حدود : ، گفتخبرگزاری فارس

 .درصد کاهش دارد 00در مقایسه با سال گذشته 

های  وضعیت نامناسب بازرگانی ناشی از افت قیمت: جاری، گفتوی با اشاره به علل عمده کاهش سطح زیر کشت پنبه در سال 

 .المللی و محدودیت منابع آبی بوده است بین

 .هزار تن پیش بینی شده است 00هزار تن و تولید الیاف حدود  054در سال جاری تولید وش پنبه حدود : حکیمی تصریح کرد

پرمشقت بودن عملیات زراعی و برداشت : جهاد کشاورزی اظهار داشتهای روغنی و نباتات صنعتی وزارت  رئیس گروه پنبه، دانه

های قابل توجه کشورهای  المللی ناشی از تخصیص یارانه های بین های برداشت، دامپینگ قیمت دستی و باال بودن قیمت ماشین

های  ب و متحمل در برابر تنشزودرس، پر بازده با کیفیت مناس)کننده، تاخیر ده ساله در دستیابی به ارقام جدید  مهم تولید

 .، هزینه تولید زیاد و کمی بازد اقتصادی در مقایسه با محصوالت رقیب از جمله مشکالت تولید کشت و کار پنبه است(محیطی

در صورت عدم حمایت ویژه و : ساله اخیر از روند کاهشی برخوردار بوده است، گفت 04وی با بیان اینکه سطح کشت پنبه طی 

 .شود های پیش رو با کاهش بیشتری مواجه می رانه کافی، سطح کشت پنبه طی سالاختصاص یا

البته در صورت اجرایی شدن طرح افزایش ضریب خود اتکایی که با هدف بهبود عملکرد، توسعه مکانیزاسیون و : حکیمی گفت

 .درصد برسد 04ی به مرز ساله آت 04وری تنظیم شده، این انتظار وجود دارد که خوداتکایی کشور طی  بهبود بهره

با توجه به میزان مصرف پنج ساله اخیر صنایع نساجی، میانگین : های روغنی و نباتات صنعتی بیان داشت رئیس گروه پنبه، دانه

 .شود هزار تن برآورد می 044مصرف پنبه حدود 

ق واردات تامین شده است که پایین بودن درصد آن از تولیدات داخلی و مابقی از طری 54های اخیر حدود  در سال: وی تصریح کرد

 .المللی و ضایعات کمتر محصول خارجی، مهمترین عوامل ترغیب عوامل واسطه و صنایع به واردات پنبه است های بین قیمت

سیاست وزارت جهاد کشاورزی در تولید پنبه، رفع مشکالت مبتال به، اقتصادی نمودن کشت آن برای زارعان، بهبود : حکیمی گفت

 .تا مرز تامین نیاز داخلی است( به ویژه در برداشت)و توسعه مکانیزاسیون ( به ویژه رقم)ها  عملکرد، بهبود نهاده

رسد که دولت با توجه به ارزش فراوان  به نظر می: های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد تصریح کرد رئیس گروه پنبه، دانه

نده این زراعت در سیستم تناوب زراعی، مانند سایر کشورهای تولید کننده، تولید این صنعتی، اشتغال و ارز آوری و جایگاه ارز

 .محصول را از طریق اختصاص یارانه حمایت کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱1۱۱7 
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 تامین منابع مالی

 - ۳1/۱4/۱۳فارس

تشویق به تولید با قیمت / میلیارد تومان پول گندم ۰466دل نگرانی کشاورزان از عدم پرداخت 
 مناسب و پرداخت به موقع

میلیون تن  8علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید تضمینی حدود 
از واردات آن در سال جاری، امسال پرداخت بهای تضمینی گندم چندان رضایت  نیازی گندم و بی

 .میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است ۰466بخش نبوده، به طوری که هنوز 
ون تن گندم در کشور، این محصول را در فهرست اول میلی 00مصرف ساالنه بیش از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ناپذیر  ریزی برای افزایش تولید آن یک ضرورت اجتناب کاالهای اساسی و استراتژیک قرار داده است، بنابراین توجه به تولید و برنامه

 .است

ضوع کامال ثابت شده است، چرا که بخش اعظمی از افزایش تولید هم بستگی به شرایط مالی گندمکاران و کشاورزان دارد و این مو

با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم سعی شد تا کشاورزان رغبت بیشتری  99-90و  90-99در دو سال اخیر یعنی سال زراعی 

 .به کشت این محصول پیدا کنند و تقریبا این موضوع نیز تحقق یافت

اعی گذشته و همچنین امسال عالوه بر تمهیدات وزارت جهاد های زر میلیون تنی تولید گندم در سال 0بخشی از افزایش حدود 

 .برای افزایش تولید، مربوط به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است

شد متناسب با نرخ تورم نیست و در کنار  تومان برای خرید تضمینی گندم، اگرچه گفته می 0055چرا که امسال با تعیین قیمت 

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است 0حدود آن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی 

میلیون تن گندم تضمینی و  0اما علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید حدود : براساس این گزارش

ال پرداخت بهای نیازی از واردات آن در سال جاری که قطعا با زحمات کشاورزان و گندمکاران میسر شده، متاسفانه امس بی

 .تضمینی گندم چندان رضایت بخش نبوده است

کشاورزان را در آورده و کشاورزان « آه»پرداخت نکردن به موقوع بهای خرید تضمینی گندم به خصوص در مناطق سردسیر کشور 

 .اند ای مواجه شده ها و سایر مخارج با مشکالت عدیده برای تأمین نهاده( از مهرماه)با نزدیک شدن به سال زراعی جدید 

بینی کرده بود که قطعا تولید امسال نسبت به سال قبل  در یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی بارها پیش: افزاید این گزارش می

یابد و این موضوع در بهار امسال که بخشی از برداشت گندم انجام آغاز شد، کامال محرز شد، اما مشخص نیست که چرا  افزایش می

 .های الزم را نکرده است بینی ها دولت برای تامین وجه خرید تضمینی گندم پیش بینی ین پیشعلیرغم ا

هزار میلیارد تومان آن به  0میلیارد تومان است که تاکنون  044هزار و  9میلیون تن گندم معادل بیش از  0وجه خرید حدود 

 .ومان از دولت طلب دارندهزار میلیارد ت 0حساب گندمکاران واریز شده و گندمکاران بیش از 

اگرچه علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده که با توجه به ذخایر استراتژیک نیاز به واردات : براساس این گزارش

هزار تن گندم به کشور وارد شده که قطعا  9ماه امسال یک میلیون و  5گندم نیست، اما براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی در 

 .رید آن نیز از قبل پرداخت شده استوجه خ

http://www.farsnews.com/
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نیازی از واردات گندم در سال جاری این میزان گندم وارد شده و  بنابراین با این اتفاق این سوال را باید پرسید که چرا علیرغم بی

 .نیز چرا دولت توان خرید گندم وارداتی را دارد، اما توان پرداخت مطالبات گندمکاران کشاورز را ندارد

بانک سپه عاملیت خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار را  99تا  00های گذشته یعنی از سال  در سال: س این گزارشبراسا

برعهده داشت، هر جا که دولت قادر به پرداخت وجه خرید تضمینی گندم به کشاورزان نبود، این بانک از منابع داخلی مبادرت به 

کرد، اما امسال که بانک کشاورزی عاملیت  س وجه پرداختی را با دولت تسویه حساب میکرد و سپ پرداخت وجه گندمکاران می

میلیارد تومان از وجه خرید تضمینی به کشاورزان گندمکار پرداخت  044هزار و  0خرید گندم را بر عهده گرفته است، تا به امروز 

این مبالغ تامین و به کشاورزان پرداخت شود، زیرا با این رود با کمک منابع دولت و منابع داخلی بانک،  نشده است، انتظار می

گویند با این اوضاع پرداختی، سال آینده گندم نمی  شرایط کشاورزان مناطق سردسیر از کشت گندم پشیمان شده و برخی می

 .کارند

ت تأخیر در پرداخت وجه روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست هیئت دولت گفته است که از کشاورزان باب

 .کنم خرید تضمینی گندم، عذرخواهی می

میلیون تن  0هزار تن گندم خبرداده و با ابراز امیدواری برای تولید  054میلیون و  0همچنین حجتی از خرید : براساس این گزارش

ارد تومان از مطالبات گندمکاران میلی 044های دولتی و خصوصی حدود  گندم گفته که با توجه به تمهیدات دولت و همکاری بانک

شود و امیدواریم بتوانیم این پرداخت را روزانه ادامه دهیم تا هر چه زودتر  تأمین شده که به زودی به حساب کشاورزان واریز می

 .وجه خرید گندم را پرداخت کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱۱۱51 
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 تامین منابع مالی
 - ۳1/۱4/15فارس

 میلیارد تومان شد 336کاران  مطالبات پرداخت نشده گندم
میزان بدهی دولت به : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید گندم هنوز ادامه دارد، گفت

 .میلیارد تومان رسید 336میلیارد تومان کاهش یافته و به  4666 گندمکاران به زیر
در حال حاضر خرید : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفت

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است،  05ذشته نیز حدود استان کشور تداوم داشته و ظرف روز گ 04تضمینی گندم در 

ماه اخیر  0لیکن با پیگیری و تالش این شرکت، میزان پرداخت ها نسبت به مقدار خرید پیشی گرفته و به کمترین میزان ظرف 

 .رسیده است

هزار تن گندم از کشاورزان  995میلیون و  0وی با اشاره به اینکه طبق آمار سامانه خرید بانک کشاورزی، در حال حاضر مقدار 

میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی  544هزار و  00بابت این میزان خرید تاکنون مبلغ : خریداری و ذخیره سازی شده است، افزود

 .به حساب گندمکاران واریز شده است

مانده بدهی به : ارد ریال اعالم کرد و افزودمیلی 900هزار و  90معاون وزیر جهاد کشاورزی ارزش کل گندم خریداری شده را 

کنیم با مساعدت و همکاری دولت و بانک عامل این مبلغ را به زودی  میلیارد تومان است که سعی می 994کشاورزان حدود 

 .پرداخت کنیم

ر خرید هستند و به نظر استان درگی 04استان کشور پایان یافته است، ولی هنوز  04عملیات خرید گندم تقریباً در : قنبری افزود

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود 0رسد تا پایان فصل خرید بالغ بر  می

تن،  009هزار و  900مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیشترین میزان خرید گندم کشور را مربوط به استانهای خوزستان با 

 .هزار تن اعالم کرد 590تان با هزار تن و کردس 090هزار تن، فارس  090گلستان 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱415۱۱۱۳61 
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 تامین منابع مالی
 - ۳1/۱4/11فارس

 میلیارد  4666مانده طلب کشاورزان باقی/پرداخت هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران
 تومان

هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت
گندم طی چند روز اخیر پرداخت شد و تنها هزار میلیارد تومان باقی مانده که تا پایان فصل خرید 

 .کنیم پرداخت می
در سال زراعی جاری : علی قنبری مدیرعامل این شرکت گفت شرکت بازرگانی دولتی ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ز مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده استمیلیارد تومان ا 044هزار و  0تاکنون مبلغ 

 .مانده مطالبات کشاورزان نیز تا پایان فصل خرید پرداخت خواهد شد مبلغ هزار میلیارد تومان باقی: وی افزود

ال جاری خرید تضمینی گندم در س: معاون وزیر جهاد کشاورزی، پیرامون وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم در کشور گفت

میلیون تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شده است و با توجه به اینکه هنوز فصل خرید تمام  0مطلوب بوده و تا کنون حدود 

 .میلیون تن افزایش یابد 0شود این میزان به بیش از  بینی می نشده، پیش

درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است  00علیرغم خشکسالی متوسط در کل کشور، میزان خرید گندم از رشد : قنبری افزود

 .که پاسخگوی مصرف داخلی است و نیازی به واردات نخواهد بود

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از کشاورزان به دلیل تاخیر در تامین و پرداخت مطالبات آنان، همچنین از بخش های 

های دولتی و خصوصی که علیرغم تنگناهای مالی در تامین وجه مورد  ی، بانکریز اقتصادی دولت از جمله؛ سازمان مدیریت و برنامه

 .نیاز خرید تضمینی گندم همکاری داشته اند، تشکر کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱122۱ 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان

 مرغ تاکنون اجرایی نشده است خرید تضمینی تخم

مرغ تولیدکنندگان دیگر  در صورت اجرای طرح خرید تضمینی تخم: گذار بیان کرد مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم

 .متحمل زیان نخواهند شد

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگذار در گفتگو با  رعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمرضا ترکاشوند مدی

مرغ دولت قیمتی را به عنوان قیمت تمام شده اعالم  در واقع با خرید تضمینی تخم: مرغ اظهار داشت خصوص خرید تضمینی تخم

التفاوت آن را به تولیدکنندگان پرداخت کند  ه اگر طبق قانون فروش از قیمت تعیین شده کمتر عرضه شود باید دولت مابهکرده ک

 .که در صورت اجرای این طرح تولیدکنندگان دیگر متحمل زیان نخواهند شد

مرغ تعیین کرده  قیمت واقعی تخم های بورس است که جایگاه رسمی قیمت را به عنوان قیمت تضمینی یکی از مکانیزم: وی افزود

 .که متأسفانه این طرح تاکنون در عمل اجرایی نشده زیرا باید برای آن در بودجه اعتباراتی در نظر گرفته شود

 .مرغ یا هر کاالی دیگر است کننده قیمت تضمینی تخم ها یکی از ابزارهای تعیین شفاف بودن قیمت: ترکاشوند تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱11216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5311218


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

41 
 

 (سایر )تولیدات باغی 

 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  12, پنجشنبه 

 قیمت هر کیلو انار صادراتی کمتر از نیم دالر است
دهد که عراق  از اواخر شهریور ماه از سرگیرند، آمارها نشان میکنند که صادرات انار را بار دیگر  ریزی می که مسئوالن برنامه در حالی

 . ماه نخست امسال تنها مشتری انار ایرانی بوده است؛ آن هم به قیمت کیلویی کمتر از نیم دالر طی پنج

قادر به  سرمازدگی طی هفت سال گذشته باعث شده بود که تولید انار در کشور کاهش و قیمت آن افزایش یابد، بنابراین کشور

 .با این حال قرار است بار دیگر از شهریور امسال صادرات انار از سر گرفته شود. صادرات این میوه نبود

دهد که طی پنج ماه نخست سال جاری تنها کشور مشتری انار ایران، عراق بوده که در  بر همین اساس آمارهای گمرک نشان می

 .کرده است تن انار از ایران خریداری 090این مدت حدود 

به این ترتیب مجموع صادرات . دالر 4.00شود، یعنی حدود  تومان تمام می 0944قیمت هر کیلوگرم انار صادراتی برای عراق حدود 

 .هزار دالر ارزآوری داشته است 040انار که ارزش هرکیلوگرم آن کمتر از یک دالر است، برای کشور کمی بیشتر از 

http://iranecona.com/11۱54 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  ۳دوشنبه 

 حرص کرم خراط در خوردن میزبانش

تر، تنه درختان را مورد هجوم قرار داده و خساراتی را  رحمی هرچه تمام های خراسان جنوبی جوالن داده و با بی در باغ "کرم خراط"

 .ر پیکر باغبانی استان وارد کرده استب

های ثانویه گردو است و  ، منطقه خراسان جنوبی، کرم خراط جزو آفت(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

از  در این میان آن چه مهم است، درس گرفتن. بهترین راه مبارزه با آن تغذیه مناسب درخت از طریق آبیاری و کود حیوانی است

های آینده است، زیرا آفات گیاهی عمدتا بومی ایران بوده و همیشه  این حادثه مترقبه برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت در سال

 .های کنترل آفات را به کار گرفت باید در انتظار طغیان آنها باشیم و پیش از طغیان باید شیوه

رد و اگر با آبیاری مناسب و کود حیوانی به آن رسیدگی شود، در نتیجه با های خشکیده گردو را بخو کرم خراط دوست دارد، شاخه

الرو این حشره به اغلب درختان میوه و غیرمثمر از جمله گردو، . توان با این آفت مبارزه کرد زنده نگه داشتن بوته خیلی سریع می

ترین آفت درختان  در حال حاضر کرم خراط مهم .کند سیب، گالبی، به، فندق، زیتون ،زبان گنجشک، بید مشک و نارون حمله می

  .شود گردو در کشور محسوب می

هم : جواد اصغری، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت

 .شکسالی استجنوبی بیداد کرده و یکی از عوامل اساسی این آفت، خ اکنون کرم خراط در مزارع کشاورزی خراسان

ها و  بال. سانتیمتر است 0-0های باز حدود  ای است که عرض آن با بال کرم خراط، حشره کامل پروانه: وی با توصیف این آفت گفت

میلیمتر  04تا  55الرو کامل در پایان رشد خود به . رنگ است های متعدد آبی متمایل به سیاه بدن حشره سفید رنگ و همراه با لکه

گذرانی این آفت به صورت الرو در  زمستان. های تیره است گ آن زرد روشن و بدن الرو پوشیده از تعداد زیادی نقطهرن. رسد می

  .های الروی ایجاد شده در تنه و شاخه است داخل داالن

کرده و سبب های طولی در عمق چوب ایجاد  خوار بوده و در شاخه و تنه درخت داالن الروهای این حشره چوب: اصغری تصریح کرد

 .خشکاند راحتی می شود و در صورت شدت آلودگی درخت، میزبان را به ضعف شدید درخت می

های سال به وسیله الرو این آفت در  هایی که در تمام ماه داالن: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود

های   ها و شاخه ها و دمبرگ  خسارت این آفت از رگبرگ. انتیمتر استس 04تا  94آید، مستقیم و در حدود  داخل چوب به وجود می

ها  در واقع الروهای سن اول از نازکترین عضو یعنی رگبرگ. یابد های بزرگتر و تنه درخت انتقال می  نازک، آغاز و به تدریج به شاخه

ر از همه مورد حمله الروهای سن اول قرار می گیرد قسمتی که بیشت. دهند میلیمتر را مورد حمله قرار می 0یی به قطر  ها تا شاخه

تر  های پایین الروها پس از مدتی تغذیه از همان سوراخ ورودی خارج شده و به قسمت. های نازک است محل اتصال دمبرگ به شاخه

  .شود های قطورتر منتقل می و شاخه

های آلوده و سوزاندن   فع کمبودهای خاک، هرس شاخهتقویت درختان آلوده و آبیاری منظم باغ، کوددهی و ر: وی تصریح کرد

ها   های سیمی، تزریق سم به درون کانال الروی فعال، استفاده از دشمنان طبیعی مانند مورچه ها، کشتن الروها توسط مفتول آن

های   آوری حشرات و استفاده از تله ها، استفاده از پرندگان برای نابودی الروها، استفاده از تله نوری برای جمع  برای از بین بردن تخم

 .های مبارزه با این افت است آوری حشرات نر از جمله راه فرمونی برای جمع



 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

4۱ 
 

های  این حشره به گونه: پورمطلق، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز به خبرنگار ایسنا گفت هاشم ولی

هکتار از مزارع و باغات استان به آفت کرم  1846حاضر  در حال. کند بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر حمله می

 .خراط آلوده است

از . از درختان مثمر سیب میزبان اصلی آن در ایران است ولی خسارت آن روی گالبی، به و گردو نیز دیده شده است: وی افزود

 .ردتوان به افرا، بیدمشک، بید، نارون، بلوط و زبان گنجشک اشاره ک گیاهان غیرمثمر می

های فعال الروی،  پوشاندن مدخل داالن: های پیشگیری را آبیاری مناسب و تقویت درختان عنوان کرد و گفت پورمطلق، روش ولی

امسال برای امداد . های درمان است استفاده از تله فرمونی، استفاده از روش شکار انبوه، سمپاشی و هرس برای کنترل بهترین راه

های نوری در سطح باغات، استفاده از مفتول سیمی در  های فرمونی، نصب تله ن این آفت، نصب تلهرسانی و جلوگیری از طغیا

های بسیار آلوده و خشکیده و جمع آوری و انهدام  های فعال آفت، هرس شاخه های فعال آفت، استفاده از خمیر سمی در داالن داالن

 .های قطع شده انجام شد شاخه

زان خسارت در مناطق مختلف استان بسته به شرایط اقلیمی، انجام عملیات بهداشت زراعی، آبیاری و می: پورمطلق ادامه داد ولی

زا  در سطح مزارع و باغات استان آفات زیادی خسارت. درصد برآورد کرد 04تا  5توان آن را از  مدیریت تغذیه متفاوت است و می

 .شوند کنترل می های مدیریت تلفیقی آفات هستند که با اعمال به موقع روش

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱4۱۳۱571۱ 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  12پنجشنبه 

 قیمت هر کیلو انار صادراتی کمتر از نیم دالر

دهد که عراق  صادرات انار را بار دیگر از اواخر شهریور ماه از سرگیرند، آمارها نشان می کنند که ریزی می که مسئوالن برنامه در حالی

  .ماه نخست امسال تنها مشتری انار ایرانی بوده است؛ آن هم به قیمت کیلویی کمتر از نیم دالر طی پنج

در کشور کاهش و قیمت آن افزایش یابد، به گزارش خبرنگار ایسنا، سرمازدگی طی هفت سال گذشته باعث شده بود که تولید انار 

  .با این حال قرار است بار دیگر از شهریور امسال صادرات انار از سر گرفته شود. بنابراین کشور قادر به صادرات این میوه نبود

ده که در دهد که طی پنج ماه نخست سال جاری تنها کشور مشتری انار ایران، عراق بو بر همین اساس آمارهای گمرک نشان می

 .تن انار از ایران خریداری کرده است 090این مدت حدود 

به این ترتیب مجموع صادرات . دالر 4.00شود، یعنی حدود  تومان تمام می 0944قیمت هر کیلوگرم انار صادراتی برای عراق حدود 

  .الر ارزآوری داشته استهزار د 040انار که ارزش هرکیلوگرم آن کمتر از یک دالر است، برای کشور کمی بیشتر از 

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱412۱7475 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - ۳1/۱4/11فارس

 های دامی در مازندران واحد تولید مکمل
 .رسد برداری می ت شمال به بهرههای دامی در شرکت نگین فسفا واحد تولید مکمل

های دامی در شرکت نگین فسفات شمال با مشارکت این بنیاد  به نقل از بنیاد برکت، واحد تولید مکمل خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .رسد برداری می عام المنفعه به بهره

این شرکت با همکاری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی : مال در این باره گفتمولود سلیمی، مدیرعامل شرکت نگین فسفات ش

بازار   های غذایی در بخش دام و طیور افزایش داده است و روانه دارویی و مکمل  ، تولیدات خود را در زمینه(ره)فرمان حضرت امام

 .خواهد کرد

های دارویی دام و طیور شرکت نگین فسفات تولید  سفات در بخش مکملکلسیم ف تن دی 0در حال حاضر، روزانه بالغ بر : وی افزود

 .ی نزدیک افزایش دهیم می شود ولی در صدد هستیم میزان تولید خود را در آینده

گذار  های مرغ گوشتی و تخم کلسیم فسفات و استفاده از این محصول غذایی و دارویی در گله تولید دی: سلیمی خاطرنشان کرد

. شود های مهم کشاورزی کشور می قای کیفیت تولید در واحدهای مرغداری استان مازندران به عنوان یکی از قطبمنجر به ارت

 .ها همراه است های تولیدی در واحدهای دامی عالوه بر باال بردن کیفیت گوشت، با افزایش شیردهی دام چنین توزیع مکمل هم

شود و  های تولیدی می ی تخم گذار سبب سفت شدن زرده در واحدهای مرغ تخمهای غذایی و دارویی  استفاده از مکمل: وی افزود

در واحدهای مرغ گوشتی نیز به دلیل رشد مطلوب استخوان مرغ، در نهایت گوشت تولیدی از کیفیت باالتری نسبت به سایر 

 .شود ها برخوردار می گوشت

( ره)اری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امامها را مرهون همک مدیرعامل شرکت نگین فسفات شمال، این موفقیت

تر  های بنیاد برکت برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کم در چارچوب سیاست: دانست و اظهار داشت

موفق شدیم مشارکت این بنیاد  که شرکت ما در یکی از مناطق محروم استان مازندران واقع شده است، یافته و با توجه به این توسعه

درصد سهام شرکت جلب کنیم و این مشارکت اکنون به عاملی مهم در ایجاد اشتغال و افزایش کیفی تولیدات ما  09را به میزان 

 .منجر شده است

 .واهد شدنفر برشمرد که به زودی این تعداد سه برابر خ 09وی تعداد اشتغال مستقیم در شرکت فسفات شمال را در حال حاضر 

های غذایی بر بخش دام و طیور استان  که فعالیت این شرکت در بخش کشاورزی و تولید داروها و مکمل سلیمی با بیان این

کلسیم فسفات، ظرفیت نیروی کار شاغل در آن  ویژه دی با افزایش تولیدات شرکت به: مازندران متمرکز شده است، خاطرنشان کرد

 .نفر خواهد رسید 99نیز به 

، با «مدظله العالی»و با رهنمودهای مقام معظم رهبری ( ره)از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 0900بنیاد برکت در سال 

کشور تشکیل شد و هم اکنون در   یافته تر توسعه های اجتماعی، توسعه و توانمندسازی مناطق محروم و کم هدف انجام مسئولیت

فضاهای آموزشی از طریق تأسیس مدارس برکت، افزایش دسترسی آحاد جامعه   آفرینی، توسعهتوانمندسازی اقتصادی و کار  زمینه

ای در این مناطق فعالیت  خدمات مالی، بانکی و بیمه  خدمات زیربنایی و فرهنگی، ارایه  به خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه

 .کند می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱۱71 
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 تولیدات دام و طیور
 - ۳1/۱4/11فارس

 تأسیس مجتمع دامپروری و پرورش شتر مرغ در تایباد
و حمایت از کارآفرینان ( ره)با مشارکت مالی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

یافته استان خراسان  تر توسعه امپروری و پرورش شترمرغ در یکی از مناطق کممحلی، مجتمع د
 .رضوی تأسیس و فعال شد

و ( ره)به نقل از بنیاد برکت، با مشارکت مالی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خبرگزاری فارسبه گزارش 

یافته استان خراسان رضوی  تر توسعه رآفرینان محلی، مجتمع دامپروری و پرورش شترمرغ در یکی از مناطق کمحمایت از کا

 .تأسیس و فعال شد

بنیاد اجتماعی و اقتصادی . گذاری، تأسیس شده است میلیارد ریال سرمایه 954ی تایباد قرار دارد، با  این مجتمع که در منطقه

 .ریال مشارکت مالی کرده تا در توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم مؤثر باشدمیلیارد  90برکت در این طرح 

نفر از اهالی منطقه اشتغال ایجاد نموده که نقش مؤثری برای  0044طور مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از  این مجتمع به

 .جلوگیری از مهاجرت اهالی بومی دارد

ها به توانمندسازی اقتصادی و  گونه طرح تالش دارد با مشارکت در این( ره)رت امام بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حض

 .ی کشور کمک کند یافته تر توسعه زایی مناطق محروم و کم اشتغال

ین سازی یک پروژه، سهام خود را به کارآفر ها را ندارد و حداکثر سه تا پنج سال از فعال گونه طرح بنیاد برکت قصد ماندگاری در این

 .کند واگذار می

طرح پایان یافته و بنیاد  90طرح فعال و در حال اجرا است و  005طرح اقتصادی مشارکت کرده که  000تاکنون بنیاد برکت در 

 .ها خروج کرده است برکت از آن

لیون ریال می 044هزار و  90های توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم کشور به  های مالی این بنیاد در طرح حجم مشارکت

 .رسد می

نفر در مناطق محروم و  095005شود، منجر به کارآفرینی برای  هایی که با مشارکت بنیاد برکت تأسیس می اندازی تمامی طرح راه

 .کشور خواهد شد  یافته تر توسعه کم

ساکنان این روستاها  غال دهد و بر وضعیت زندگی و اشت استان کشور را تحت پوشش خود قرار می 90دهستان در  005ها  این طرح

 .تاثیرات مثبت دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱156 
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱جمعه 

 هستندمرغداران در حال خروج از چرخه تولید 
این صنعت به حال : عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی با بیان اینکه هیچکس به فکر صنعت مرغداری نیست، گفت

  .خود رها شده و رو به ورشکستگی است

مرغ با  مرغداران به دلیل پایین بودن قیمت: وگو با خبرنگار ایسنا در منطقه خوزستان، اظهارکرد راد در گفت محمدحسین زمانی

  .ها به دلیل این مشکل در حال خروج از چرخه تولید هستند هستند و بسیاری از آن  کمبود نقدینگی مواجه

رسد باید التماس  کنند اما زمان فروش مرغ که می های خود را با قیمت آزاد تهیه می مرغداران با هزاران مشکل، نهاده: وی افزود

  .ه فروش برسانندکنند تا مقداری از تولید خود را ب

اند و دولت حتی اعتباری برای  در شرایط فعلی مرغداران به حال خود رها شده: عضو هیات مدیره اتحادیه مرغ گوشتی بیان کرد

  .کمک به این صنعت در نظر نگرفته است

های بیشتری دارد و زیرا هزینه  ها متفاوت است، شود، با مرغ سایر استان مرغی که در خوزستان تولید می: راد تصریح کرد زمانی

مشکالتی همچون باال بودن دمای هوا و گرد و خاک از دیگر مشکالت مرغداران است؛ مرغداران در حال حاضر مرغ خود را با هزار 

 .کنند و این کار، ضرر به معنای واقعی است تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می

ی به این بخش توجه کند چون چیزی دست مرغداران نیست و وقتی نقدینگی نداشته از دولت تقاضا داریم مقدار: وی اظهارکرد

  .روند که عواقب این اتفاق تا چند ماه آینده در قیمت مرغ دیده خواهد شدباشند، رو به ورشکستگی می 

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱41۱۱6۱۱4 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - ۳1/۱4/11فارس

 شود میلیون تن برنج تولید می 4.8امسال / هزار تنی برنج 4۹6افزایش تولید 
درصدی سطح زیر کشت برنج در  16مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش 

 .شود هزار تن برنج در کشور تولید می 866امسال حدود یک میلیون و : های غیرشمالی، گفت استان
 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه خاکسار مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی در گفت

هزار هکتار آن هم در  004الن و هزار هکتار آن گی 090هزار هکتار است که  504سطح زیر کشت برنج کشور حدود : گفت

 .مازندران است

شود اما در گیالن کشت مجدد  هکتار از اراضی شالی استان مازندران کشت مجدد انجام می 044هزار و  00در سطح : وی افزود

 .گیرد صورت نمی

تار از شالیزارهای گیالن هزار هک 95همچنین در سطح : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .هکتار از شالیزارهای مازندران رتون برنج خواهیم داشت 044هزار و  90و 

از این : هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گیالن انجام شده، گفت 000خاکسار با بیان اینکه تاکنون برداشت برنج در بیش از 

 .هزار هکتار هم به صورت سنتی برداشت شده است 000هزار و  09و  هکتار به صورت مکانیزه 000هزار و  000مقدار حدود 

هکتار  050هزار و  050برداشت برنج تاکنون در سطح : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد

هکتار هم به  000هزار و  00یزه و هکتار به صورت مکان 944هزار و  009از اراضی استان مازندران به پایان رسیده و از این مقدار 

 .صورت سنتی انجام شده است

امیدواریم تا دو سال آینده کل برداشت برنج در شالیزارها : دهد، افزود وی با بیان اینکه برداشت مکانیزه هزینه تولید را کاهش می

 .به صورت مکانیزه انجام شود

شود  بینی می برنج در کشور تولید شد اما براساس برآوردها پیشهزار تن  054سال گذشته حدود یک میلیون و : خاکسار گفت

 .هزار تن تولید نسبت به سال گذشته افزایش یابد 054الی  044امسال 

ها رصد  بطور دائم قیمت: مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی در مورد وضعیت بازار برنج اظهار داشت

 .زیادی مشاهده نشده است شود و تاکنون کاهش قیمت می

در صورت روند کاهشی قیمت، اگر الزم باشد وزارت جهاد کشاورزی طرح خرید توافقی برنج را که سال گذشته به اجرا :وی افزود

 .کند درآمد دوباره اجرایی می

کند و در این رابطه  یمؤسسه تحقیقات برنج روی کشت تناوبی برنج کار م: خاکسار در زمینه کاهش مصرف آب در تولید برنج گفت

 .یی رسیده است ها هم به موفقیت

تر به خشکی بوده و توصیه ما به کشاورزان استفاده  برای کاهش مصرف آب تکیه وزارتخانه بر روی استفاده از ارقام مقاوم: وی افزود

 .از ارقام زودرس با مصرف آب کمتر است

http://www.farsnews.com/
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ی با اشاره به تولید یک رقم جدید برنج با عنوان گیالنه توسط موسسه مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورز

های  تن نسبت به برنج 0.5این رقم هنوز به طور رسمی معرفی نشده اما عملکرد آن در هر هکتار یک الی : تحقیقات برنج، گفت

 .رسد معمولی باالتر است و چند روز زودتر می

هایی مثل گیالن و  های غیرشمالی بسیار پایین است، اما کارایی آن در استان ر استاندر حال حاضر کارایی مصرف آب د: وی افزود

 .گرم است برسد 544گرم است که امیدواریم به حد متوسط جهانی که حدود  954مازندران حدود 

ساالنه مجاز هستند ها  شود ملوان مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این سؤال که گفته می

از این موضوع اطالعی ندارم ولی قطعا این مطلب را پیگیری : کیلوگرم برنج به کشور وارد کنند، گفت0بار و هر بار به میزان  0که 

 .کنم می

ست، در حال حاضر واردات برنج تا زمان برداشت محصول ممنوع ا: خاکسار با بیان اینکه واردات برنج نیاز کشور است، تصریح کرد

 .ضمن اینکه واردات برنج باید کامال مدیریت شده باشد تا به تولید داخل لطمه نزند

تا  95های غیرشمالی  امسال سطح زیر کشت برنج در استان: مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت

 .درصد کاهش داشته و امیدواریم کشت این محصول به حداقل ممکن برسد 04
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 چای

 - ۳1/۱4/1۱فارس

 شود میلیون دالر صرف واردات چای می ۹66ساالنه / درصد چای مورد نیاز از طریق واردات 8۹تأمین 
دولت امسال تا کنون در تولید چای   سازمان چای کشور با بیان اینکه با اقدامات و حمایترئیس 

میلیون دالر صرف  ۹66درصد چای مورد نیاز، ساالنه حدود  8۹برای تأمین : ایم، گفت افزایش داشته
 .شود واردات این محصول می

درصد از  0.5تا  0ایران با جمعیت حدود یک درصد از جمعیت کل جهان، حدود  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .رود های اصلی مردم ایران به شمار می مصرف کل چای دنیا را به خود اختصاص داده و چای به عنوان یکی از نوشیدنی

اران باغات خود را رها کردند و تولید این محصول با افت های اخیر به دلیل کم توجهی مسئولین بسیاری از باغد از آنجا که در سال

 .شدید کمی و کیفی مواجه شد این صنعت دچار لطمات زیادی شد

در دو سال اخیر با توجه خاص مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و دولت به صنعت چای و اقدامات انجام شده : براساس این گزارش

 .ای نه چندان دور از وضعیت بهتری هم برخوردار شود که در آینده این صنعت تا حدودی احیا شده و امید است

هزار هکتار از اراضی شمال کشور زیر کشت چای است که حدود  90براساس آمارهای موجود از سازمان چای در حال حاضر حدود 

 .درصد آن هم در مازندران واقع شده است 04درصد آن در گیالن و  94

تن در هکتار است که این رقم با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل مرتبط در  0ت چای حدود متوسط تولید برگ سبز باغا

 .مناطق متغیر است 

از آغاز فصل برداشت برگ : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت

 .درصد رشد نسبت به کل تولیدات سال قبل است 05هزار تن برداشت شده که این مقدار بیانگر  00سبز چای تاکنون 

درصد برگ سبز چای تولید شد و  05سال گذشته فقط : ماه تا پایان فصل برداشت فاصله داریم گفت 0.5وی با بیان اینکه حدود 

 .ایم زایش برداشت برگ سبز چای داشتهتن نسبت به سال گذشته اف 0براین اساس تاکنون 

اگرچه در یک ماه و نیم تابستان میزان : رئیس سازمان چای کشور به بیان دالیل افزایش تولید در سال جاری پرداخت و گفت

و  های اخیر کمیت در هفته  نزوالت جوی چندان مناسب نبود، اما در روزهای اخیر آن شرایط تا حدودی جبران شده و بارش باران

 .کیفیت را جبران کرده است

توجه وزارت جهاد کشاورزی و دولت در سال گذشته باعث افزایش احساس امید در بین باغداران شده بطوری که : وی افزود

های هرز و همچنین تغذیه و کوددهی به موقع و مناسب توانستند  باغداران با انجام عملیات به زراعی و شخم زنی و حذف علف

 .ت را در تولید این محصول افزایش دهندکمیت و کیفی

 چای ایرانی تولید کارخانجات فروخته شد* 

دهند و این نگاه هم مکرر از سوی رهبر  روز بهان با تأکید بر اینکه مردم کشور با نگاه عزتمدانه به اقتصاد، به تولید داخل اهمیت می

کیفی مناسب امسال کارخانجات چای تمام تولیدشان را به فروش با توجه به تولید : شود، گفت معظم انقالب به مردم اعالم می

 .دار نمانده است های اول و دوم محصولی روی دست کارخانه اند و از چین رسانده

 عدم بکارگیری سم در تولید چای ایرانی* 

http://www.farsnews.com/
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تولید آن استفاده چای ایرانی در جهان منحصر به فرد است و از هیچ گونه سمی در : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .شود نمی

شود که چای ایرانی خالص، بهداشتی و عاری از سم و بدور از  استفاده نکردن از سم در باغات چای باعث می: روزبهان بیان داشت

 .شود مواد شیمیایی باشد و این خواص باعث به فروش رفتن چای به قیمت مناسب و رونق اقتصادی می

 شدانبارهای چای سنواتی بسته * 

رئیس سازمان چای کشور افزایش قیمت تضمینی برگ سبز چای در دو سال گذشته را عامل دیگر افزایش تولید عنوان کرد و 

و عدم باز شدن انبارها در فصل برداشت باعث شده چای ایرانی اقبال ( 00چای تولیدی قبل از سال )سنواتی   کنترل چای: افزود

 .فروش برسد مردم را به دست آورد و به راحتی به

از این چای : میلیارد تومان است، گفت 005وی در ادامه با بیان اینکه ارزش برگ سبز چای خریداری شده از کشاورزان حدود 

 .شود تن برگ سبز چای خشک استحصال می 044هزار و  05حدود 

میلیون تومان تولید شد که بطور  044میلیارد و  00تن برگ سبز چای به ارزش  544هزار و  90در چین بهاره : روزبهان افزود

 .کامل وجه آن تأمین و به کشاورزان پرداخت شد

ارزش این میزان : هزار تن برگ سبز چای تولید شده گفت 90رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه در چین تابستانه حدود 

 .خرید چای به حساب کشاورزان واریز شده است درصد از وجه 00هزار میلیارد تومان است و تاکنون  00برگ سبز چای معادل 

میلیارد تومان کشاورزان بابت  00درصد کل بهای چای به حساب کشاورزان واریز شده و به عبارتی مبلغ  00تا االن : وی افزود

 .اند فروش برگ سبز چای از دولت دریافت کرده

میلیارد تومان پول در حساب سازمان چای موجود است که  04 علیرغم پرداخت مطالبات چایکاران هنوز مبلغ: روزبهان تصریح کرد

شود و به این ترتیب تا چند  میلیارد تومان دیگر به باغداران پرداخت می 09با تأمین قدرالسهم چایکاران برای پرداخت به کشاورزان 

 .رسد میلیارد تومان می 94درصد یعنی مبلغ  04روز آینده میزان پرداختی سازمان چای به حدود 

وی با بیان اینکه قهرمان اصلی در بهبود وضعیت تولید چای کشور مردم هستند که با خرید جنس و کاالهای ایرانی در راستای 

ها انگیزه چایکاران را از تولید باال برده  تأمین به موقع نقدینگی توسط دولت و کارخانه: کنند، گفت حمایت از تولید داخل تالش می

 .است

هزار هکتار از باغات  9شود و احیای  دهم نفر به اشتغال کشور اضافه می 0با فعال شدن هر هکتار باغ چای : ح کردروزبهان تصری

 .نفر بطور مستقیم است 044هزار و  0زایی برای  رها شده کشور در سال زراعی جاری به معنای اشتغال

افزایش اشتغال و : ز کشور از طریق واردات است، بیان داشتدرصد چای مورد نیا 05رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تأمین 

 .افزایش درآمد، کاهش واردات را به دنبال دارد

 .تولید همیشه تابع شرایط جوی است: شود، افزود درصد باغات چای به صورت دیم آبیاری می 90وی با اشاره به اینکه 

هکتار کاهش یافته و  544هزار هکتار به  05تم آبیار تحت فشار از سال گذشته، باغات مجهز به سیس 05در : روزبهان بیان داشت

 .های آبیاری هم از بین رفته است درصد شبکه 94ایم بلکه  این امر بدان معنی است که نه تنها با آبیاری تحت فشار همراه نبوده

 شود میلیون دالر صرف واردات چای می ۹66* 

اگر چای در : شود، گفت میلیون دالر صرف واردت چای به کشور می 544یبا حدود رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تقر

 .میلیون دالر را صرف واردات کرد 054کشور تولید نشود ساالنه باید مبلغ 
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چای محصول جایگزین ندارد و در صورت لزوم باید قهوه را جایگزین مصرف آن در کشور کرد که این محصول نیز : وی افزود

 .دهد ت و ارزش کشور را هدر میوارداتی اس

تواند  ریزی برای افزایش تولید می با برنامه: روزبهان با اشاره به اینکه بزرگترین وارد کننده چای، همسایه ایران، پاکستان است، گفت

 .حتی به یک صادر کننده چای تبدیل شد

وجود ندارد، زیرا این اراضی در ارتفاع و سطح  گونه محصولی در آن درصد باغات چای کشور امکان کشت هیچ 04در : وی افزود

 .شود دار قرار دارند و در صورت رها شدن تبدیل به اراضی متروکه و غیر قابل کشت می شیب

 کند چای نفوذ آب را به زمین بیشتر می: رئیس سازمان چای کشور در مورد خواص چای برای حفظ ذخایر آب اظهار داشت

ها در  ها سازمان و سایر ارگان ا مصوبه خوب شورای تامین و حمایت وزارتخانه و شخص وزیر و پیگیریامسال ب: روزبهان تصریح کرد

های نظارتی دیگر مقرر شد، تا چای سنواتی براساس مصوبه  ها و ارگان های شمالی بخصوص گیالن و همچنین دادگستری استان

 .د و خارج نشودها بمان های تولید در انبار شورای تأمین استان تا آخر دوره

های  همچنین بر این اساس مقرر شده تا چای پس از فصل تولید و برداشت با نظارت سازمان چای و غذا و دارو و ارگان: وی افزود

 .نظارتی فقط برای صادرات و آن هم برای مصارف صنعتی یعنی تولید اسانس، رنگ و عطر خارج شود

شود، تا با تخلف برخی افراد، اعتبار چای ایرانی  رات چای سنواتی نظارت کافی میبرای صاد: رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .خدشه دار نشود

میلیون دالر از خروج ارز  544زایی دارد، بلکه با این کار  توجه به تولید چای ایرانی نه تنها برای کشور اشتغال: براساس این گزارش

 .جلوگیری خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱6۱۱1۱7۳ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940608001379


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

7۱ 
 

 چای
 خبرنگاران جوان

 ایران تنها تولیدکننده چای ارگانیگ در دنیا

گرفته است به گونه ای که در سال  چای داخل به سبب عدم استفاده سموم بیشتر مورد توجه قرار: رئیس سازمان چای بیان کرد

 .درصد به فروش رفته است044جاری این محصول 

؛ چای ایرانی یکی از بهترین چای های جهان از نظر طعم، رنگ نسبت به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

توان از چایکاران خود حمایت  گ و اسانس است که با فرهنگ سازی، تبلیغات و تعهدات ایرانی میچای های وارداتی آغشته به رن

 .داشته باشیم

تن تولید داشته 00.044هزار تن چای در کشور مصرف می شود که در سال گذشته تنها توانستیم  004در واقع ساالنه حدود 

تن  05.044ف الهی، تالش چایکاران و انجام عملیات ذراعی تا به امروز باشیم که خوشبختانه در سال جاری با نزوالت بارش و لط

درصد رشد داشته که امیدوارم تا پایان برداشت تولید این محصول به  00چای خشک تولید کردیم که در مقایسه با سال گذشته 

 .هزار تن برسد 04

صورت رسمی و قاچاق وارد کشورشده است که امیدوارم با میلیون دالر به  005هزارتن چای به ارزش  95الی  94از سویی ساالنه 

اقدامات حمایتی از جمله افزایش خرید تضمینی برگ سبز چای، تشکیل صندوق حمایت از توسعه چای کشور و گسترش طرح به 

 .ذراعی بتوانیم شاهد افزایش تولید محصول باشیم

ت یک میلیون تومان به کشورهای اروپایی صورت می گیرد که بنا بر این گزارش؛ صادرات چای در دو گروه چای سفید با قیم

هزار تن چای ضعیف سالیانه به کشورهای آسیای میانه  0444الی  9444ترکیبات آن با چای متعارف متفاوت است و در گروه دوم 

 صادر می شود که همواره

ه به گونه ای که در سال جاری کارخانه های چای استقبال مردم به چای داخل به سبب عدم استفاده چایکاران از سموم بیشتر شد

 .تولیدی محصولی برای عرضه ندارند

در سال : در این راستا محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار داشت

با نزوالت بارش و لطف الهی،تالش چایکاران  تن چای تولید کنیم که خوشبختانه در سال جاری 00.044گذشته تنها توانستیم 

درصد رشد داشته  00تن چای خشک تولید کردیم که در مقایسه با سال گذشته  05.044وانجام عملیات به ذراعی تا به امروز 

 .است

اغات می تواند هزار هکتار باغ فعال اضافه شده وبدیهی است که این ب04هزار هکتارباغ چای به  9444سال گذشته حدود :وی افزود

 . هزار تن چای خشک تولیدکنند 9444هزارتن برگ سبز چای و  05444

چای داخل به سبب عدم استفاده سموم بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته است به گونه در : رئیس سازمان چای خاطر نشان کرد

 .سال جاری کارخانه چای محصولی برای عرضه ندارند

محصول استراتژیک جایگزینی برای خود ندارد به همین خاطر باید از واردات بی رویه که منجر به از  چای به عنوان: وی بیان کرد

 .بین رفتن باغات چای، تخریب محیط زیست وکاهش نفوذ آب های زیرزمینی است جلوگیری کرد

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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خرید تضمینی، تشکیل  در واقع حمایت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، افزایش بهای: رئیس سازمان چای تصریح کرد

صندوق توسعه چای و ممانعت از عرضه چای سنواتی در داخل مسبب امید در چایکاران شده و از سویی مرکز تحقیقاتی با اقدامات 

 .مناسب به دنبال تولید اقتصادی برای کشاورزان است

ستقبال وتوجه مردم قرار گرفته به گونه ای که براساس این گزارش؛ چای ایرانی تنها چای ارگانیگ در جهان است که این امر مورد ا

درصد به فروش رفته است واز سویی افزایش نرخ خرید تضمینی، تشکیل صندوق حمایت از توسعه 044در سال جاری این محصول 

 .چای کشور منجر به افزایش محصول وانگیزه چایکاران شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱7۱۱7 
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 چای
 خبرنگاران جوان

 پرداخت مطالبات چایکاران در هفته آتی/ درصدی تولید برگ سبز چای  40رشد 

تومان میلیارد  04میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شده که در هفته جاری  00تا کنون : رئیس سازمان چای بیان کرد

 .شود باقی مانده آن هم به چایکاران پرداخت می

، در خصوص مطالبات چایکاران خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد علی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با 

میلیارد تومان باقی مانده آن هم به  04پرداخت شده که در هفته جاری میلیارد تومان مطالبات چایکاران  00تا کنون :اظهارداشت

 .شود چایکاران پرداخت می

هزار و  90میلیارد تومان و همچنین چین تابستانه  00.0تن برگ سبز چای به ارزش  044هزار و  90در چین بهاره : وی افزود

 .میلیارد تومان برداشت شده است 00تن به ارزش  544

 00ای که نسبت به سال گذشته  میلیارد تومان برگ سبز چای خریداری شده به گونه 005در واقع تا به امروز : یان کردروزبهان ب

 .درصد افزایش داشته است

چای سنواتی یکی از مشکالت و تهدیدات برای تولید این : رئیس سازمان چای در خصوص مشکالت صنعت چای خاطرنشان کرد

درصدی  95جات توانسته محصوالت خود را به فروش رسانند و قدر و سهم  در سال جاری کارخانهصنعت بوده که خوشبختانه 

 .برداری شده است های سنواتی تا اتمام دوران بهره چایکاران را پرداخت کنند که این امر منجر به بلکه شدن چای

نی تاثیر گذار بوده که خوشبختانه با انجام طرح فرسوده بودن باغات در کاهش قیمت و کیفیت چای ایرا: وی در ادامه اظهارداشت

 .زراعی و پرداخت تسهیالت به چایکاران این موضوع برطرف شده است به

ها و کوچک بودن قطعادت چایکاران یکی دیگر از مشکالت این صنعت است  قدیمی بودن کارخانه: روز بهان در پایان تصریح کرد

دهم هکتار که رقم قابل قبولی برای کشت نیست چون باید سطح زیر کشت حداقل 0زیرا متوسط سطح زیر کشت چایکاران حدود 

 .دو هکتار باشد تا رونق به باغات چای کشوربرگردد

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱۳۱1۱ 
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 چای
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  ۳دوشنبه 

 شود سنواتی راهی بازار مصرف نمی  چای

 .شود های سنواتی راهی بازار مصرف نمی عنوان چای به هیچ: رئیس سازمان چای کشور گفت

بی پیدا با پلمب کردن انبارهای چای سنواتی، بازار چای وضعیت مناس: به گزارش خبرنگار ایسنا در گیالن، محمدولی روزبهان گفت

کرده و عالوه بر آن، قیمت مناسب تضمینی برگ سبز چای و تشکیل صندوق حمایت از چایکاران توانسته است وضعیت این قشر را 

 .بهبود بخشد

میلیارد تومان از قدرالسهم خود را به حساب چایکاران واریز کرده و  05.5ها  بار کارخانه  امسال برای نخستین: وی اضافه کرد

 .شده چایکاران را پرداخت کرد اضافه کردن مابقی آن بهای برگ سبز خریداری سازمان با

های وزارت جهاد  های سنواتی در انبارها بلوکه شد و عالوه بر آن، با حمایت با تصمیم شورای تأمین استان، چای: روز بهان ادامه داد

 .های سنواتی به بازار انجام شد ری از ورود چایربط، اقدامات مناسبی برای جلوگی کشاورزی، دادگستری و سایر مراجع ذی

برداری، همچنان باقی خواهد  هزار تن چای سنواتی در انبارها وجود دارد که تا پایان فصل بهره 04در حال حاضر :وی تصریح کرد

ت و بخش دیگری ربط برای تبدیل شدن بخشی از آن به کمپوس های ذی ماند و سپس با نظارت معاونت غذا و دارو و سایر ارگان

 .شود گیری می برای صادرات تصمیم

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱4۱۳۱5۳۳۱ 
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 خرما 

 - ۳1/۱4/11فارس

 تومان ۰۰66و کشمش  4191خرما / ی خرما و کشمش به دولتنپیشنهاد قیمت خرید تضمی

از سوی  31-3۹قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دو محصول باغی کشمش و خرما برای سال زراعی 
 .تومان اعالم شد 4191و  ۰۰66وزارت جهاد به دولت به ترتیب 

یمت پیشنهادی دو محصول باغی کشمش و خرما توسط وزارت به نقل از منبع آگاه ق خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .به دولت اعالم شد 90-95جهاد کشاورزی برای سال زراعی 

 .تومان اعالم شده است 0090و خرما  0044قیمت پیشنهادی خرید تضمینی کشمش برای سال زراعی آینده : براساس این گزارش

 .تومان بود 0004و خرما  0054ب دولت برای خرید تضمینی کشمش ، قیمت مصو99-90سال زراعی : افزاید این گزارش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱541 
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 خرید تضمینی

 - ۳1/۱4/11فارس

 نرخ تورم مبنای خرید تضمینی است/ برای سال زراعی آیندهتومانی بذر گندم  4۹66قیمت 
مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم بذر گندم برای سال زراعی 

قیمت تضمینی گندم بر اساس نرخ تورم محاسبه : تومان تعیین شده است، گفت 4۹66رو   پیش
 .شود می

از : گفت 95-90لی کشاورزان خبره کشور در مورد قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی علی خان محمدی مدیرعامل مجمع م

ها امسال قیمت این محصول براساس نرخ تورم  قیمت پیشنهادی وزارت جهاد برای خرید گندم اطالعی ندارم اما طبق شنیده

 .یابد افزایش می

ان گندم ایران در روزهای آتی برگزار شود و براساس برآوردهای ای با حضور اعضای بنیاد ملی پیشگام قرار است جلسه: وی افزود

 .انجام شده قیمتی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده به وزارت جهاد اعالم شود

به  0و درجه  0544امسال قیمت فروش هر کیلوگرم بذر گندم درجه یک : مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره تصریح کرد

 .تومان اعالم شده است 0054کشاورزان 

تومان بود و بر این اساس قیمت هر کیلوگرم  0954قیمت هر کیلوگرم بذر گندم  99-90در سال زراعی : خان محمدی بیان داشت

 .تومان افزایش یافته است 054بذر 

تعیین قیمت تضمینی چندی پیش علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگار فارس گفته بود برای : براساس این گزارش

کنند و رقم جدید قیمت تضمینی سال زراعی جدید را تعیین  گندم، به طور معمول قیمت سال گذشته را با میزان تورم جمع می

 .کند می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱772 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان

 مرغ تاکنون اجرایی نشده است خرید تضمینی تخم

مرغ تولیدکنندگان دیگر  در صورت اجرای طرح خرید تضمینی تخم: گذار بیان کرد مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم

 .متحمل زیان نخواهند شد

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگذار در گفتگو با  نندگان مرغ تخمرضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه تولیدک

مرغ دولت قیمتی را به عنوان قیمت تمام شده اعالم  در واقع با خرید تضمینی تخم: مرغ اظهار داشت خصوص خرید تضمینی تخم

التفاوت آن را به تولیدکنندگان پرداخت کند  از قیمت تعیین شده کمتر عرضه شود باید دولت مابه کرده که اگر طبق قانون فروش

 .که در صورت اجرای این طرح تولیدکنندگان دیگر متحمل زیان نخواهند شد

تعیین کرده مرغ  های بورس است که جایگاه رسمی قیمت را به عنوان قیمت واقعی تخم قیمت تضمینی یکی از مکانیزم: وی افزود

 .که متأسفانه این طرح تاکنون در عمل اجرایی نشده زیرا باید برای آن در بودجه اعتباراتی در نظر گرفته شود

 .مرغ یا هر کاالی دیگر است کننده قیمت تضمینی تخم ها یکی از ابزارهای تعیین شفاف بودن قیمت: ترکاشوند تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱11216 
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 خرید تضمینی
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  ۳دوشنبه 

 میلیون تنی برای خرید تضمینی گندم 8ثبت رکورد 

ومان بابت میلیارد ت 0544حدود : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از خرید هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خبر داد و گفت

 .خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شده است

این : به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه مرکزی، عباس کشاورز در جریان بازدید از یک شرکت تولید ادوات کشاورزی اظهار کرد

 .وردار استای که اتخاذ کرده در تولید ادوات کشاورزی از تکنولوژی باالیی برخ شرکت با سه رویکرد پیشرفته

این شرکت پاسخگوی تقاضای کشاورزان با هر : وی تنوع بسیار زیاد تولیدات این شرکت را یکی از این رویکردها برشمرد و گفت

  .میزان منابع مالی، هر سطح تکنولوژی و انتظار فنی است

در گذشته : اشت پنبه عنوان کردورزی متوسط این شرکت بویژه در برد کشاورز ضمن تاکید بر رویکرد کشاورزی حفاظتی و خاک

تواند خدمات بزرگی را به  برای برداشت پنبه به واردات ادوات کشاورزی این محصول وابسته بودیم اما با این رویکرد، این شرکت می

 .وری ارائه دهد کشاورزان، از نظر کاهش هزینه تولیدات کشاورزی و افزایش بهره

های وزارت جهاد کشاورزی جهت مقابله با بحران  ها و برنامه ن در پاسخ به ایسنا، سیاستمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی همچنی

های نوین  بخشی از آن مربوط به بهبود سیستم: آبی را ساماندهی مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت کم

 .آبیاری است و بخش اعظم آن اصالحات مربوط به کشاورزی است

به عنوان مثال تولید : شود، بیان کرد ان اینکه در این راستا تولید برخی محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال محدود میکشاورز با بی

 .شود ها از کشت برنج حمایت نمی شود و در مابقی استان برنج تنها در گیالن و مازندران حمایت می

در خصوص محصولی مثل چغندر قند، بخش : ن کرد و گفتها عنوا وی جابجایی فصل کشت برخی محصوالت را از دیگر سیاست

 .کند اعظم کشت این محصول از بهاره به پائیزه تغییر می

وری  وزارت جهاد کشاورزی به منظور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بهره: معاون تولید بهبود تولیدات گیاهی گفت

جات کشور را به  جزم کرده و درصدد است بتواند تولید سبزی و صیفی های مختلف کشاورزی عزم خود را تولید محصوالت بخش

 .کند ها حمایت می هدایت کند و از کشت تولیدات سبزی و صیفی در گلخانه  ها درون فضاهای بسته و گلخانه

کنیم به جای تالش می : های این وزارتخانه افزود های کشت به عنوان یکی دیگر از سیاست کشاورز ضمن اشاره به تغییر روش

آبی مقابله  ها در بخش زراعت با مشکل کم ها و سیاست کشت مستقیم از کشت نشائی استفاده کنیم و با تهیه مجموعه ای از برنامه

 .کنیم

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱4۱۳۱56۱۱ 
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 دانه های روغنی

 فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  1۱سه شنبه 

 <مهاجر مجری برنامه افزایش دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی شد کشاورزی 
طی حکمی از سوی مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،مهندس علیرضا مهاجر با پیشنهاد معاون امور  -اقتصاد غذا  

به گزارش پایگاه خبری .به عنوان مشاور وزیر و مجری برنامه افزایش دانه های روغنی منصوب شد زراعت وزارت جهاد کشاورزی

انتظار دارم با توجه به :و به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،در بخشی از این حکم آمده است( فود پرس)اقتصاد غذا

ظر داشتن تناسب اقلیم و همچنین با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر اهمیت تولید دانه های روغنی و امنیت غذایی کشور و با در ن

مناسب فنی،اقتصادی و بهره گیری از یافته های نوین علمی و با تامین و تدارک امکانات برای توسعه کشت و افزایش تولید 

رفته مناسب و اعمال سیاست های محصوالت دانه های روغنی به ویژه کلزا و جلوگیری از ضایعات با استفاده از تکنولوژی های پیش

حمایتی و بازرگانی با هماهنگی و حمایت کلیه مدیران،موسسات تحقیقاتی،سازمان جهاد کشاورزی استان ها،تشکل های فعال در 

 زمینه تولید و صنایع وابسته،گام های موثری در جهت کاهش وابستگی کشور به واردات دانه های روغنی برداشته شود

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
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 روغن

  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  15یک شنبه 

 افزایش قیمت روغن نباتی منتفی شدصنایع غذایی;
یک منبع آگاه در گفت .م منتفی شدافزایش قیمت روغن نباتی با توجه به پایین بودن قیمت های جهانی روغن خا –اقتصاد غذا  <

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور در نامه ای به : ، با اعالم خبر فوق افزود«فود پرس»و گو با خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به وضعیت قیمت جهانی روغن خام آورده است که مجوز افزای

قیمت حداکثر پنج درصدی روغن نباتی در سال جاری تا مادامی که نرخ روغن خام در بازارهای بین المللی افزایش نیابد اجرایی 

مقرر شد انجمن ": گفتنی است درمتن مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازارآمده است.نمی باشد 000نبوده و طبعا قابل ثبت در سامانه 

ضمن انجام کامل تعهدات خود مبنی بر خرید دانه های روغنی تولید داخل و پرداخت یارانه به  صنفی صنایع روغن نباتی ایران

 5کشاورزان از محل عوارض وصولی، متناسب با روند افزایشی نرخ روغن خام جهانی، قیمت روغن تصفیه شده را به میزان حداکثر 

در نامه ای به رییس سازمان حمایت  90/5/00باتی در تاریخ الزم به ذکراست که انجمن صنفی صنایع روغن ن".درصد افزایش دهد

با اشاره به این مصوبه ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود که قیمتهای جدید روغن نباتی در احجام مختلف با افزایش پنج درصدی 

ور، روغن نباتی به قیمت های حال امید است با تدبیر مشاور معاون اجرایی رییس جمه.اجرا خواهد شد 90/5/90قیمت، از تاریخ 

قبلی بازگردد تا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کاالهای اساسی از جمله روغن نباتی در سبد خانوارهای ایرانی کم رنگ تر 

 نشود

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 روغن  
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱شنبه 

 فقط روغن مجوز افزایش قیمت گرفته است، آن هم مشروط

های جهانی  یک مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار از صدور مجوز افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی با در نظر گرفتن قیمت

  .هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است: خبر داد و گفت

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صنایع روغن : وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد سئول در وزارت جهاد کشاورزی در گفتاین مقام م

های جهانی روغن خام و با در نظر گرفتن کشش بازار، قیمت روغن نباتی را تا سقف  توانند مشروط به کاهش نیافتن قیمت نباتی می

  .پنج درصد افزایش دهند

در این مصوبه به روند قیمت جهانی انواع روغن خام نیز توجه شده است، چراکه براساس آن اگر قیمت جهانی روغن : کردوی اضافه 

  .خام کاهش پیدا کند، این مجوز افزایش پنج درصدی نیز محلی از اجرا نخواهد داشت

کاهشی داشته است اما در قیمت تمام شده  گرچه قیمت جهانی انواع روغن خام طی سال گذشته روند: این مقام مسئول ادامه داد

گیری برای صدور این مجوز همه  گذار هستند که در تصمیم روغن نباتی دیگر عوامل مانند سوخت، انرژی، دستمزد و غیره نیز تاثیر

  .عوامل مدنظر قرار گرفته است

ان قانون ابالغ شده قبلی بر آن حاکم است تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است و هم: وی اظهار کرد

درصد افزایش دهند،  05توانستند قیمت محصوالت خود را تا  تومانی شیرخام می 0004که صنایع لبنی به شرط اجرای نرخ خرید 

ه است این در حالی است که نه تنها این نرخ قانونی برای خرید شیر خام از سال گذشته تاکنون توسط صنایع لبنی اجرایی نشد

 .بلکه قیمت محصوالت نهایی در بازار نیز افزایش یافته است

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱411۱6542 
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 زعفران

 - ۳1/۱4/۱۳فارس

 درصدی صادرات و مصرف داخلی زعفران به خاطر افزایش قیمت ۰۹کاهش 
افزایش قیمت زعفران یکی از دالیل کاهش صادرات : حادیه صادرکنندگان زعفران گفترئیس ات

 .درصد کاهش یافته است 99و  ۰۹زعفران بوده بطوری که این محصول در خرداد و تیر به ترتیب 
به دلیل قیمت باالی : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت

 .زعفران، بازار داخلی و صادراتی زعفران چندان پررونق نیست و صادرات این محصول در چند ماه اخیر کاهش یافته است

: ار تومان است، افزودهز 044میلیون و  0هزار تا  954میلیون و  5وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم زعفران در حال حاضر از 

گیرند، اما امسال از آنجا که قیمت به شدت افزایش  مشتریان زعفران ایرانی ساالنه یک افزایش قیمتی را برای خرید در نظر می

 .یافته، تقاضای زعفران نیز کاهش یافته است

افزایش قیمت، علت اصلی : است، تصریح کردرئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه بازار داخلی زعفران با رکود مواجه 

 .رکود در بازار این محصول لوکس است

مردم در صورت افزایش قیمت زعفران ترجیح : شود، گفت وی با بیان اینکه بخشی از زعفران به عنوان سوغات خریداری می

 .دهند سوغات دیگری را برای اقوام خود تهیه کنند می

 .درصد کاهش یافته است 99و  05بازار داخلی صادرات در خرداد و تیر سال جاری به ترتیب  عالوه بر رکود: میری تصریح کرد

ها برای آن تالش شده است،  رویه قیمت زعفران منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی که سال وی با بیان اینکه افزایش بی

 .قیمت است ها در بازار زعفران یکی از عوامل افزایش حضور دالل: شود، گفت می

تن زعفران  054تا  094بین  99تن و در سال  944تا  004بین  90رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه در سال 

کاهش تولید هم که بنا به نظر کارشناسان بر اثر شرایط اقلیمی اتفاق افتاده یکی از عوامل موثر دیگر بر افزایش : تولید شده، گفت

 .تقیمت زعفران اس

برآورد از : بینی کرد، گفت توان به طور دقیق وضعیت برداشت را پیش رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه نمی

 .وضعیت تولید زعفران امسال خوب است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱6۱۱1۱51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940608001354


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

67 
 

 زعفران
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  ۱۳, دوشنبه 

 درصد کاهش یافت ۰۹صادرات و مصرف داخلی زعفران به خاطر افزایش قیمت 
افزایش قیمت زعفران یکی از دالیل کاهش صادرات زعفران بوده بطوری که این : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت

 . درصد کاهش یافته است 99و  05و تیر به ترتیب محصول در خرداد 

به دلیل قیمت باالی : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت  غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت

 .افته استزعفران، بازار داخلی و صادراتی زعفران چندان پررونق نیست و صادرات این محصول در چند ماه اخیر کاهش ی

: هزار تومان است، افزود 044میلیون و  0هزار تا  954میلیون و  5وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم زعفران در حال حاضر از 

گیرند، اما امسال از آنجا که قیمت به شدت افزایش  مشتریان زعفران ایرانی ساالنه یک افزایش قیمتی را برای خرید در نظر می

 .عفران نیز کاهش یافته استیافته، تقاضای ز

افزایش قیمت، علت اصلی : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه بازار داخلی زعفران با رکود مواجه است، تصریح کرد

 .رکود در بازار این محصول لوکس است

ت افزایش قیمت زعفران ترجیح مردم در صور: شود، گفت وی با بیان اینکه بخشی از زعفران به عنوان سوغات خریداری می

 .دهند سوغات دیگری را برای اقوام خود تهیه کنند می

 .درصد کاهش یافته است 99و  05عالوه بر رکود بازار داخلی صادرات در خرداد و تیر سال جاری به ترتیب : میری تصریح کرد

ها برای آن تالش شده است،  های صادراتی که سالرویه قیمت زعفران منجر به از دست دادن بازار وی با بیان اینکه افزایش بی

 .ها در بازار زعفران یکی از عوامل افزایش قیمت است حضور دالل: شود، گفت می

تن زعفران  054تا  094بین  99تن و در سال  944تا  004بین  90رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه در سال 

که بنا به نظر کارشناسان بر اثر شرایط اقلیمی اتفاق افتاده یکی از عوامل موثر دیگر بر افزایش  کاهش تولید هم: تولید شده، گفت

 .قیمت زعفران است

برآورد از : بینی کرد، گفت توان به طور دقیق وضعیت برداشت را پیش رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه نمی

 .وضعیت تولید زعفران امسال خوب است

http://iranecona.com/1۱677 
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 یتونز

 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, سه شنبه 

 به کار شد  باالخره وزارت کشاورزی برای مبارزه با آفت زیتون دست
برای افزایش : مگس زیتون خبر داد و گفت عضو شورای ملی زیتون از ورود وزارت جهاد کشاورزی به باغات برای مبارزه با آفت

 . کنندگان یارانه بدهد تولید روغن زیتون و تقویت انگیزه باغداران، دولت باید به تولید

کننده زیتون، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی به  براساس اخبار و اطالعات رسیده از باغات مناطق تولید: نادر جاللت اظهار کرد

رده و مبارزه با آفت مگس زیتون را آغاز کردند، چراکه هنوز باغداران به آن سطح از آگاهی نرسیدند که برای ها ورود پیدا ک باغ

افزایش تولید و درآمد خود باید بیش از هر کسی برای تولید سالم دلسوزی کنند و پیش از هر کسی باید برای مبارزه با آفت مگس 

 .زیتون اقدامات الزم را انجام دهند

در این شرایط وظیفه کارشناسان و وزارت جهاد کشاورزی است برای حمایت از تولید، به باغات ورود کنند و به مبارزه با : ودوی افز

 .این آفت بپردازند

چیز اهمیت دارد مبارزه غیرشیمیایی و بیولوژیک با مگس  در مبارزه با این آفت آنچه بیش از همه: عضو شورای ملی زیتون ادامه داد

ها و دیگر تجهیزات  است تا خطری برای تولید نداشته باشد که در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی از طریق فرمونزیتون 

 .کنند بیولوژیک استفاده می

به گفته جاللت گرچه شرایط اقلیمی در سال زراعی جاری و آفت مگس زیتون سبب کاهش نسبی این محصول خواهد شد اما در 

 .رد دقیقی از میزان تولید زیتون و روغن زیتون در سال جاری ارائه دادتوان برآو حال حاضر نمی

 دولت برای افزایش تولید روغن زیتون یارانه بدهد

داشتن میوه زیتون روی درخت برای رسیدن زمان استحصال  که صبر و حوصله بیشتر باغداران برای نگه رغم این علی: وی اظهار کرد

های بیشتر روغن زیتون، دیرتر برداشت کردن زیتون و آفت مگس  اما باغداران به دلیل هزینه روغن از آن توجیح اقتصادی دارد

شود تولید  دهند زیتون را زودتر برداشت کنند که این خود سبب می سوز باشد ترجیح می مان تواند برای آنها خانه زیتون که می

 .روغن زیتون در کشور هرسال کمتر شود

های  دولت برای تولید روغن زیتون به باغداران یارانه بدهد که حداقل این یارانه بتواند هزینه: الم کردعضو شورای ملی زیتون اع

 .شان در راستای افزایش تولید روغن زیتون جبران کند داشتن محصول اضافه آنها را برای نگه

توان امیدوار  تن برسد، می 04یط کنونی به اگر میانگین برداشت زیتون در واحد سطح از حدود پنج تن در شرا: جاللت تصریح کرد

تر و  شود و این عامل خود باعث خواهد شد تولید روغن زیتون اقتصادی بود که تولید زیتون کنسروی و عرضه آن در بازار اشباع می

 .نسبت به گذشته بیشتر شود

http://iranecona.com/1۱۳۱7 
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 سالمت

 - ۳1/۱4/۱۳فارس

 برگزاری جلسه کارشناسانه برای پاکسازی مناطق آلوده به آفت/ خوار ها در محاصره کرم شاخه باغ
خوار و کرم خراط فراگیر شده و مناطق  آفت کرم شاخه: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .بسیاری را در کشور فرا گرفته است
از فردوس، محمدعلی باغستانی ظهر امروز در بازدید از باغات شهرستان فردوس و درختان آلوده به  خبرگزاری فارسبه گزارش 

خوار و کرم خراط فراگیر شده و مناطق بسیاری را در کشور فرا  در حال حاضر، آفت کرم شاخه: خوار، اظهار داشت آفت کرم شاخه

 .گرفته است

کننده  های فردوس، سرایان و دیگر شهرهای خراسان جنوبی بسیار نگران هجوم این آفات به باغات شهرستان وضعیت: وی افزود

 .است و باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد

خوار  جنوبی از باغات آلوده به آفت کرم سرشاخه رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به همراه رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان

 .ای گستج، بیدسکان، باغستان و منطقه گاوبیلی بازدید کرددر روستاه

پس از بازدید میدانی از مناطق : ای با حضور استاندار خراسان جنوبی در مرکز استان خبر داد و تصریح کرد وی از برگزاری جلسه

 .شود زودی اعالم می ای کارشناسی با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار و نتایج آن نیز به آلوده به آفت، جلسه

 دار فردوس درصدی آفات به باغات هسته 86خسارت 

جنوبی و نیز  دار در خراسان هکتار سطح زیر کشت باغات هسته 00هزار و  00رئیس جهادکشاورزی فردوس نیز با اشاره به وجود 

درصد باغات شهرستان فردوس  04در حال حاضر بیش از : دار در شهرستان فردوس، اظهار داشت هکتار باغات هسته 954هزار و 

 .خوار و کرم خراط آلوده است که باید اقدامات الزم برای مبارزه با این آفات انجام شود به آفت کرم سرشاخه

ترین اقدامات برای پیشگیری بیشتر از این دو آفت اعالم کرد و  خوار و کرم خراط را از مهم وی، مبارزه همگانی با آفات کرم شاخه

 .آوری و پس از انتقال به خارج از باغات نسبت به سوزاندن آن اقدام کنند های آلوده به آفت را جمع کشاورزان باید شاخههمه : گفت

 .سفیدی و کرم گلوگاه انار مطرح و مقرر شد که کارشناسان مربوطه موضوع را پیگیری کنند در این بازدید همچنین موضوع دانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱۱۳۱5 
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 سالمت
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  12, پنجشنبه 

 های بادام و گردو در فردوس و سرایان نابود شد درصد باغ ۰6
ام و گردو در فردوس و سرایان به علت وجود آفات کرم خراط خبر درصد باغات باد 04رئیس سازمان حفظ نباتات از لزوم امحاء 

 . داد

 .ترین کارهایی است که باید در باغات و مزارع خراسان جنوبی انجام شود حفظ نباتات یکی از اصلی: محمدعلی باغستانی اظهار کرد

اغات بادام و گردو به علت وجود آفات کرم وضعیت ب: های فردوس و سرایان تصریح کرد وی با اشاره به سفر یک روزه به شهرستان

 .خراط در بحران واقعی است

: رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه توسعه باغات در گذشته ضرر زیادی به منابع آب کشور و زمین زده است، افزود

 .در باغات به جد باید بررسی شود تغیرات اقلیمی و سهم دریافت آب به درختان کاهش یافته است و بحران به علت طوفان آفات

دسته اول باغاتی هستند که به میزان : شوند، اظهار کرد باغستانی با اشاره به اینکه باغات درگیر شده با آفات به سه دسته تقسیم می

 04حدود اند و دسته سوم باغاتی هستند که درصد خسارت دیده 54اند، دسته دوم باغاتی که هستند حدود  درصدخسارت دیده 04

 .درصد خسارت دیده اند

این آفت تا منابع موجود و مواد غذایی : وی با اشاره به اینکه این آفات در دراز مدت به باغات دیگر نیز خسارت خواهد زد، گفت

 .ای اندیشند اصلیش تمام نشود به باغات زرشک و عناب هجوم نخواهند برد ولی باید هشدار را جدی بگیرید و چاره

در ابتدا باید باغات دسته اول و دوم امحاء : های جلوگیری از پیشروی این آفات اظهار کرد مان حفظ نباتات با اشاره به راهرئیس ساز

 .شوند و اگر این باغات ازبین نروند امکان دارد به باغات دیگر هجوم آورند

ها را در دستور کار خود قرار داده و نیاز به همکاری ها و امحاء آن مسئوالن استان باید طرح مدیریتی این باغ: باغستانی تاکید کرد

 .های مربوطه و کشاورزان است تمام دستگاه

ولی بعضی از کشاورزان به دانش کافی : شود، افزود وی با بیان اینکه این آفات به اصطالح آفت خصوصی کشاورزان گفته می

 .ظ این باغات باشنددسترسی ندارند و باغات را رها کرده و باید مسئوالن به فکر حف

شهرستان به کرم خراط دچار 00تغیرات اقلیمی در دنیا و کشور صورت گرفته که در ایران : رئیس سازمان حفظ نباتات تاکید کرد

 .اند ولی در خراسان جنوبی یک بحران واقعی است شده

کمبود آب در استان گسترش باغات به  اکنون باید به حفظ باغات سالم موجود پرداخت و با شرایط خشکسالی و: وی ادامه داد

 .صالح نیست

تا آفت در مزارع وجود : توان سم را از باغات حذف کرد، یادآور شد باغستانی با اشاره به اینکه برای سالمت غذایی در حال حاظر نمی

 .ریزی شده استفاده کرد توان سم را از باغات حذف و باید سم را برنامه دارد نمی

های کشور که از نبود سم  با توجه به تحریم: های بلند مدت در سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد برنامهوی با اشاره به 

 .خوب و مرغوب محروم بودیم این سازمان تالش دارد سالمت غذای برای مردم فراهم کند

http://iranecona.com/11۱56/7۱ 
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المتس  
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  ۳دوشنبه 

 حرص کرم خراط در خوردن میزبانش

تر، تنه درختان را مورد هجوم قرار داده و خساراتی را  رحمی هرچه تمام های خراسان جنوبی جوالن داده و با بی در باغ "کرم خراط"

 .بر پیکر باغبانی استان وارد کرده است

های ثانویه گردو است و  ، منطقه خراسان جنوبی، کرم خراط جزو آفت(ایسنا)ایران  به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان

در این میان آن چه مهم است، درس گرفتن از . بهترین راه مبارزه با آن تغذیه مناسب درخت از طریق آبیاری و کود حیوانی است

ست، زیرا آفات گیاهی عمدتا بومی ایران بوده و همیشه های آینده ا این حادثه مترقبه برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت در سال

 .های کنترل آفات را به کار گرفت باید در انتظار طغیان آنها باشیم و پیش از طغیان باید شیوه

های خشکیده گردو را بخورد و اگر با آبیاری مناسب و کود حیوانی به آن رسیدگی شود، در نتیجه با  کرم خراط دوست دارد، شاخه

الرو این حشره به اغلب درختان میوه و غیرمثمر از جمله گردو، . توان با این آفت مبارزه کرد ه نگه داشتن بوته خیلی سریع میزند

ترین آفت درختان  در حال حاضر کرم خراط مهم. کند سیب، گالبی، به، فندق، زیتون ،زبان گنجشک، بید مشک و نارون حمله می

  .شود گردو در کشور محسوب می

هم : واد اصغری، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفتج

 .جنوبی بیداد کرده و یکی از عوامل اساسی این آفت، خشکسالی است اکنون کرم خراط در مزارع کشاورزی خراسان

ها و  بال. سانتیمتر است 0-0های باز حدود  که عرض آن با بالای است  کرم خراط، حشره کامل پروانه: وی با توصیف این آفت گفت

میلیمتر  04تا  55الرو کامل در پایان رشد خود به . رنگ است های متعدد آبی متمایل به سیاه بدن حشره سفید رنگ و همراه با لکه

گذرانی این آفت به صورت الرو در  نزمستا. های تیره است رنگ آن زرد روشن و بدن الرو پوشیده از تعداد زیادی نقطه. رسد می

  .های الروی ایجاد شده در تنه و شاخه است داخل داالن

های طولی در عمق چوب ایجاد کرده و سبب  خوار بوده و در شاخه و تنه درخت داالن الروهای این حشره چوب: اصغری تصریح کرد

 .خشکاند راحتی می شود و در صورت شدت آلودگی درخت، میزبان را به ضعف شدید درخت می

های سال به وسیله الرو این آفت در  هایی که در تمام ماه داالن: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود

های   ها و شاخه ها و دمبرگ  خسارت این آفت از رگبرگ. سانتیمتر است 04تا  94آید، مستقیم و در حدود  داخل چوب به وجود می

ها  در واقع الروهای سن اول از نازکترین عضو یعنی رگبرگ. یابد های بزرگتر و تنه درخت انتقال می  از و به تدریج به شاخهنازک، آغ

قسمتی که بیشتر از همه مورد حمله الروهای سن اول قرار می گیرد . دهند میلیمتر را مورد حمله قرار می 0یی به قطر  ها تا شاخه

تر  های پایین الروها پس از مدتی تغذیه از همان سوراخ ورودی خارج شده و به قسمت. های نازک است محل اتصال دمبرگ به شاخه

  .شود های قطورتر منتقل می و شاخه

های آلوده و سوزاندن   تقویت درختان آلوده و آبیاری منظم باغ، کوددهی و رفع کمبودهای خاک، هرس شاخه: وی تصریح کرد

ها   های سیمی، تزریق سم به درون کانال الروی فعال، استفاده از دشمنان طبیعی مانند مورچه مفتولها، کشتن الروها توسط  آن

های   آوری حشرات و استفاده از تله ها، استفاده از پرندگان برای نابودی الروها، استفاده از تله نوری برای جمع  برای از بین بردن تخم

 .های مبارزه با این افت است راهآوری حشرات نر از جمله  فرمونی برای جمع
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های  این حشره به گونه: پورمطلق، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز به خبرنگار ایسنا گفت هاشم ولی

هکتار از مزارع و باغات استان به آفت کرم  1846در حال حاضر . کند بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر حمله می

 .خراط آلوده است

از . از درختان مثمر سیب میزبان اصلی آن در ایران است ولی خسارت آن روی گالبی، به و گردو نیز دیده شده است: فزودوی ا

 .توان به افرا، بیدمشک، بید، نارون، بلوط و زبان گنجشک اشاره کرد گیاهان غیرمثمر می

های فعال الروی،  پوشاندن مدخل داالن: رد و گفتهای پیشگیری را آبیاری مناسب و تقویت درختان عنوان ک پورمطلق، روش ولی

امسال برای امداد . های درمان است استفاده از تله فرمونی، استفاده از روش شکار انبوه، سمپاشی و هرس برای کنترل بهترین راه

ز مفتول سیمی در های نوری در سطح باغات، استفاده ا های فرمونی، نصب تله رسانی و جلوگیری از طغیان این آفت، نصب تله

های بسیار آلوده و خشکیده و جمع آوری و انهدام  های فعال آفت، هرس شاخه های فعال آفت، استفاده از خمیر سمی در داالن داالن

 .های قطع شده انجام شد شاخه

ت زراعی، آبیاری و میزان خسارت در مناطق مختلف استان بسته به شرایط اقلیمی، انجام عملیات بهداش: پورمطلق ادامه داد ولی

زا  در سطح مزارع و باغات استان آفات زیادی خسارت. درصد برآورد کرد 04تا  5توان آن را از  مدیریت تغذیه متفاوت است و می

 .شوند های مدیریت تلفیقی آفات کنترل می هستند که با اعمال به موقع روش

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱4۱۳۱571۱ 
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 سالمت
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱شنبه  سه

 زا در محصوالت کشاورزی ضرورت جلوگیری از مصرف سموم سرطان

تا از های خاصی را ابتداع کنیم  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه باید با مدیریت تلفیقی روش

زا در کلیه محصوالت  در ایران باید کارهایی صورت گیرد که از سموم سرطان: های هرز جلوگیری شود، گفت گسترش علف

 .کشاورزی جلوگیری شود

های  المللی علوم علف در همایش ششمین همایش بین( سه شنبه)به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان جنوبی، اسکندر زند، امروز 

های هرز در نگاه به آینده نیاز به فناوری جدید داریم تا کشاورزان با  هار کرد با توجه به مقاالت، تنوع در مدیریت علفهرز ایران اظ

 .تری از سموم بهتری استفاده کنند هزینه پایین

عصر تکنولوژی نیاز ایم که با توجه به  های زیادی داشته های هرز در پنج سال گذشته خطاها و زیان در مدیریت علف: وی ادامه داد

 .های جدیدی داریم کش به علف

های هرز مبارزه و مقابله  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه نیاز به دانش و زمان داریم که با علف

ای  محققان و کشاورزان عالقهکنند و مدیران  های هرز زیاد پیشرفت می با توجه به بحث خشکسالی در ایران علف: کنیم، تصریح کرد

  .دهند ها نشان نمی کش های جدید برای علف به اجرایی شدن طرح

های هرز جلوگیری و گسترش گیاهان  های خاصی را ابتداع کنیم تا از گسترش علف باید با مدیریت تلفیقی روش: زند ادامه داد

 .مقاوم ایجاد شود

 .اند ها مقاوم شده کش سال دیگر نداریم چون گیاهان به علف 04تا حدود  کش جدیدی در حال حاضر هیچ علف: وی یادآور شد

 .ترین اصل و سیاست که در کشور باید ایجاد شود مدیریت تلفیقی است مهم: معاون وزیر کشاورزی، گفت

 .زنند ان موجود میکنند و با توجه به این معضالت ضررهای زیادی به آب خاک و گیاه کشاورزان به بلند مدت فکر نمی: زند افزود

 .زا در کلیه محصوالت کشاورزی جلوگیری شود در ایران باید کارهایی صورت گیرد که از سموم سرطان: وی تاکید کرد

: های هرز ایران تصریح کرد های انجمن علمی علوم علف رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به فعالیت

  .اند نفر عضو شده 044نفر عضو دارد، که امسال نیز  044ود انجمن از ابتدای تاسیس حد

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱41۱۱4721 
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۳1 
 

 سالمت

  فودپرس 0990شهریور ماه  9دو شنبه 

 <نمک دریا و سنگ نمک نخوریدمواد غذایی
نمک »حتما به درج عبارت : و دارو، در مورد خرید و مصرف نمک توصیه های بهداشتی ارائه داد و گفتکارشناس سازمان غذا  

یکی از مهم ترین اقدامات سازمان غذا و دارو در خصوص : سولماز چوبکی اظهار داشت.، توجه کنید«تصفیه شده خوراکی یددار

انگرهای رنگی تغذیه ای بر روی برچسب محصوالت غذایی می اصالح الگوی مصرف با هدف ارتقاء سالمت مصرف کننده ، درج نش

یکی از شاخص های نشانگرهای رنگی تغذیه ای نمک است که بر اساس آن محصوالتی که دارای نمک هستند : وی گفت.باشد

می گردد که عالوه بر اینکه میزان نمک در محصول مصرفی درج می شود از رنگ های هشدار دهنده سبز، نارنجی و قرمز استفاده 

به مصرف کننده کمک می کند الگوی مصرف خود را بر اساس توانایی هایی جسمی که دارد اصالح کند؛ مثال اگر فردی فشار خون 

یکی از مهم ترین : چوبکی ادامه داد.باالیی دارد در انتخاب و مصرف محصول با توجه به رنگ شاخص نمک دقت الزم را داشته باشد

لذا موضوع فرهنگ سازی در راستای اصالح الگوی . یزان نمک مصرفی را کاهش داد، فرهنگ سازی می باشدعواملی که می توان م

مصرف و کاهش دریافت نمک در دستور کار این سازمان قرار دارد و اقدامات متعددی از جمله کمپین های سراسری و بسیج های 

توصیه ای که برای مصرف کنندگان داریم این است : رو افزودکارشناس سازمان غذا و دا.ملی کاهش مصرف نمک تشکیل شده است

مصرف . که ضمن آن که از مصرف زیاد نمک جداً خودداری نمایند ، از نمک های تصفیه شده خوراکی یددار استفاده کنند

که به عنوان نمک کنندگان می توانند نمک های خوراکی یددار را از فروشگاه های معتبر خریداری و توجه نمایند که نمک هایی 

دریا و سنگ نمک در عطاری ها و مراکز دیگر به فروش می رسند مورد تایید این سازمان نیستند و به دلیل ناخالصی های فراوان 

برای خرید نمک خوراکی حتما به موارد قید شده بر روی بسته : چوبکی در پایان گفت.صدمات سالمتی بسیاری را به دنبال دارد

نمک »جمله تاریخ مصرف، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، لوگوی سازمان غذا و دارو و نیز درج عبارت  بندی محصول، از

 ، توجه کنید«تصفیه شده خوراکی یددار

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  ۳دو شنبه 

 غذا و تغذیه
شان،  ای به رژیم غذایی های نخستین با افزودن غذاهای نشاسته اند انسان تیمی از محققان در پژوهش جدید خود نشان داده <

 .شان الزم بود انرژی اضافی را که برای حمایت از مغز بزرگ

ی مغز بسیار بزرگتری هستند که حدود یک چهارم های مهمی با حیوانات دارند، از جمله این که دارا ها از نظر فیزیکی تفاوت انسان 

اما کشف و درک رژیمی که انرژی مورد نیاز این مغز بزرگ را به خوبی فراهم کند چندان هم . سوزاند ها را می از کالری مصرفی آن

 .است  ساده نبوده

ها که بیشتر به جویدن مواد  نخستیدر مقایسه با . کند آنزیم آمیالز موجود در بزاق دهان انسان به شکستن نشاسته کمک می

تواند آنها را قادر سازد  های متنوعی از ژن آمیالز دارند که می ها کپی گیاهی کم کربوهیدرات و پرفیبر تمایل دارند، انسان

 .ها را به نحو موثرتری تجزیه کنند و از انرژی اضافی آن بهره ببرند کربوهیدرات

 044باشد؛ فرآیندی که حدودا   ها را قادر به داشتن مغز بزرگتر کرده ه پیدا کرده و انسانتواند در طول زمان توسع این سازش می

ای  عالوه بر این وقتی ما شروع به پختن غذاهایمان کردیم توانستیم کاری کنیم که غذاهای نشاسته. است هزار سال پیش رخ داده 

 .ن شودما تر در بدن تجزیه شوند و کالری بیشتری از آنها نصیب راحت

 .پذیر نبود ها امکان چیزی که بدون وجود کربوهیدرات. کند  چهارم از انرژی مصرفی ما را استفاده می امروزه مغز ما یک

http://www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  12پنج شنبه 

 <یهذضدسرطان غذا و تغ نوشیدنی
امروزه .مان بستگی دارد ها و نوع تغذیه ها به خود ما، عادت های سرطانی همیشه در بدن وجود دارند اما رشد و تکثیر آن سلول 

ها  متأسفانه این بیماری مهلک انواع مختلفی دارد و ساالنه میلیون. های مورد توجه در سرتاسر جهان است سرطان یکی از بیماری

درست است که عوامل وراثتی تأثیر زیادی در بروز این بیماری دارد اما نباید تأثیر تغذیه را به عنوان . کشاند ر را به کام مرگ مینف

ها به خود  های سرطانی همیشه در بدن وجود دارند اما رشد و تکثیر آن سلول. عاملی مهم در ابتال و پیشگیری از آن نادیده گرفت

مهم این . سرطان انواع متعددی دارد و واکنش بدن و متاستاز آن در هر بدن متفاوت است.مان بستگی دارد تغذیهها و نوع  ما، عادت

در این مطلب چند نوشیدنی . های سرطانی مجال رشد ندهید است که در جنگ بین سرطان و بدن طرف بدن را بگیرید و به سلول

برای .دهند سرطانی دارند و حالت اسیدیته ی بدن را کاهش میکنیم که خواصی ضد مفید و صد در صد طبیعی معرفی می

ای  العاده این ترکیب مواد مغذی فوق. شود که ترکیبی از هویج؛ سیب و اسفناج را دریابید پیشگیری از ابتال به سرطان توصیه می

های  ند و برای پیشگیری از رشد سلولرسا ای مانند کلسیم به بدن می العاده و همچنین مواد مغذی فوق B و A،E های مانند ویتامین

کن بریزید تا بافتی  کافی است این مواد غذایی را داخل مخلوط:طرز تهیه آب هویج، سیب و اسفناج .العاده است سرطانی فوق

توانید مقداری آب دیگر به آن اضافه کنید تا رقیق تر  اگر ترکیبات زیاد غلیظ باشد می. ای حاصل شود یکدست و خامه

می باشدکلم برگ یکی از  C وشیدنی کلمکلم برگ از ترکیبات مغذی مانند پروتئین، کربوهیدرات، منیزیم، پتاسیم و ویتامینن.شود

ترکیب . رساند به بدن می C سبزیجات ویژه است که ترکیبات مغذی زیادی مانند پروتئین، کربوهیدرات، منیزیم، پتاسیم و ویتامین

طرز تهیه نوشیدنی کلم .کند ترین بیماری این روزها ایمن کرده و بدنتان را تقویت می رابر مهلکآن با سبزیجات دیگر شما را در ب

برای کاهش طعم تلخ این نوشیدنی کافی است نیم تا یک لیوان آب هویج به آن اضافه . کافی است که کلم و آب را میکس کنید:

نوشیدنی .العاده مفید نیز در ترکیب این نوشیدنی استفاده کنید فوقتوانید از این کلم  اگر جزو طرفداران بروکلی هستید می. کنید

العاده  طور که گفته شد کلم جزو سبزیجات فوق سبزبا انواع کلم نوشیدنی سبز و مقوی برای پیشگیری از سرطان تهیه کنیدهمان

ندن مواد مغذی به بدن مانع از تشکیل توانید از کلم نوشیدنی دیگری نیز تهیه کنید که با رسا می. برای پیشگیری از سرطان است

استفاده از . باید مواد سبز را با آب سه عدد پرتقال میکس کنید:طرز تهیه نوشیدنی سبز .شود ها می های سرطانی و تکثیر آن سلول

اص آن به خوبی کنیم این نوشیدنی را به صورت ناشتا میل کنید تا خو توصیه می. ی خودتان دارد بروکلی اختیاری و بسته به ذائقه

ای داشته و نه تنها در درمان  العاده ی غذایی اثرات فوق این ماده. تان اضافه کنید ی غذایی سیر خام را به برنامه.جذب بدن شود

آب گوجه فرنگی گوجه فرنگی، حاوی خواص آنتی اکسیدان .ها مانند دیابت نیز موثر است سرطان بلکه برای مقابله با انواع بیماری

ی لیکوپن استاثرات آب گوجه فرنگی در درمان و پیشگیری از سرطان شناخته شده  بوده و یکی از منابع غذایی فوق العادهباالیی 

لیکوپن یکی از ترکیبات . ی لیکوپن است این میوه حاوی خواص آنتی اکسیدانی باالیی بوده و یکی از منابع غذایی فوق العاده. است

ترکیبات ذکرشده را در :روش تهیه آب گوجه فرنگی .شود های سرطانی محسوب می یر سلولمفید برای پیشگیری از رشد و تکث

آب .به آن اضافه کنید که طعم نوشیدنی را بهتر کند( اگر دوست دارید)در نهایت کمی ریحان . مخلوط کن ریخته و میکس کنید

ذی می باشدیک نوشیدنی تهیه شده از سیب، هویج سیب، هویج و زنجبیلترکیبی از هویج، سیب و اسفناج دارای کلسیم و مواد مغ

به همین دلیل . ی ضدسرطان است العاده ی غذایی فوق زنجبیل یک ماده. های سرطانی بسیار موثر است و زنجبیل برای کاهش سلول

دالتهابی و نوشیدنی تهیه شده از این مواد غذایی انرژی خوبی به بدن رسانده و خواص ض. شود نیز استفاده از آن توصیه می
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. ها و هویج را خرد و زنجبیل تازه را رنده کنید سیب:روش تهیه آب سیب، هویج و زنجبیل .اکسیدانی و آرام بخشی دارد آنتی

کن بریزید تا یک نوشیدنی  تمام مواد را داخل مخلوط. حواستان باشد که میزان کمی زنجبیل کافی است چون طعم آن تند است

ی بدن موجود در  ی حالت اسیدیته ها و ترکیبات کاهنده اکسیدان ها در آنتی کنیدتأثیر این نوشیدنیفراموش ن.یکدست حاصل شود

دهد که هر  های پیشگیری و درمان آن انجام شده است نشان می های متعدد که در خصوص سرطان و روش نتایج بررسی. هاست آن

کنیم سیر خام را به  در نهایت اینکه توصیه می.کند فزایش پیدا میی خون باالتر باشد امکان ابتال به سرطان ا چه حالت اسیدیته

ای داشته و نه تنها در درمان سرطان بلکه برای مقابله با انواع  العاده ی غذایی اثرات فوق این ماده. ی غذایی تان اضافه کنید برنامه

 ها مانند دیابت نیز موثر است بیماری
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 سالمت
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  11چهار شنبه 

 <معجزه مصرف زنجبیل برای حفظ سالمتی غذا و تغذیه
درمان دهد و در  باریک و به خصوص کولون را کاهش می  نتایج پژوهش محققان چینی نشان داده است که زنجبیل، حرکات روده 

که به آرتروز غیرالتهابی مبتال بودند، از زنجبیل   در بیمارانی.تواند مؤثر باشد نوع اسهالی می (IBS) سندروم روده تحریک پذیر

به گفته آنها، در تعدادی از مبتالیان به دیابت نوع دو، از زنجبیل . استفاده شده و درد بیماران و ناتوانی آنها کاهش یافته است

تواند  مصرف زنجبیل می: گویند آنها در باره خواص درمانی این گیاه می.طور محسوسی کاهش داشت  خون به و قنداستفاده شد 

به گفته محققان زنجبیل در .اعتیاد به مرفین عمل کند کلسترول خون را کاهش دهد و به صورت قوی به عنوان یک داروی ضد

  از رتروویروس نیز مصرف  های ناشی این گیاه در اسهال و استفراغ. شده است  شکار رفته و اثرات خوبی گزار  درمان آلزایمر نیز به

. تواند رشد تومور پروستات را کاهش دهد تحقیقات نشان داده که زنجبیل می: گویند آنها می.دست آمده است  شده و نتایج خوبی به

دهد و در درمان  به خصوص کولون را کاهش می ی باریک و ها نشان داده است که زنجبیل حرکات روده همچنین نتایج بررسی

های بسیار شدیدی ایجاد  تواند یبوست تواند مؤثر باشد ولی افراط در مصرف آن می نوع اسهالی می (IBS) سندروم روده تحریک پذیر

 کند
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 متسال
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  1۱سه شنبه 

 <ماست چه اثری بر فشار خون دارد؟غذا و تغذیه;
بر .تحقیقات نشان می دهند که اضافه کردن ماست کم چرب به رژیم غذایی روزانه، خطر افزایش فشارخون را کاهش می دهد 

ده اند، فشار سیستولیک پایین تری دارند و خطر اساس مطالعات انجمن قلب امریکا، کسانی که به مدت طوالنی ماست مصرف کر

نجش فشار خون وارده به دیواره شریان ها در زمان فشارخون سیستولیک مقیاس س. افزایش فشارخون در آنها پایین تر است

عدد )و فشار دیاستولیک عدد دوم ( عدد بزرگ تر)در هنگام خواندن فشارخون، فشار سیستولیک عدد اول . انقباض قلب است

یک شبکه شکاف و صدمه در دیواره شریان ها مانند . عدم درمان فشارخون باال موجب آسیب به شریان ها می شود.است( کوچک تر

موجب گیر انداختن اجزای موجود در جریان خون از جمله کلسترول و پالک می شود و در نهایت منجر به انسداد شریان ها می 

. داوطلب انجام شد، که در ابتدای مطالعه به فشارخون باال مبتال نبودند 0444سال و بر روی بیش از  05این تحقیق به مدت .گردد

درصد از  90نتایج نشان داد که در . ان مصرف ماست در داوطلبان به طور منظم مورد بررسی قرار گرفتدر طول دوره تحقیق میز

داوطلبان فشارخون افزایش نیافت و در بقیه داوطلبان فشار سیستولیک در مقایسه با افرادی که ماست نمی خوردند، کمتر افزایش 

چرب موجب کاهش فشارخون می شود، در حقیقت پیروی از یک محققان این طور نتیجه گرفتند که مصرف ماست کم . داشت

بررسی . رژیم غذایی سالم به همراه فعالیت فیزیکی منظم، از ابتال به بیماری های مزمن از جمله فشارخون باال پیشگیری می کند

ماست فواید .می به همراه نداردمنظم فشارخون برای اغلب افراد به ویژه سالمندان ضروریست زیرا در بیشتر مواقع این اختالل عالی

. می شود (BMI) بسیار زیادی برای بدن دارد از جمله این که مصرف مداوم آن موجب کنترل وزن و کاهش شاخص توده بدن

پروتئین موجود در ماست موجب احساس سیری . ماست یکی از بهترین منابع کلسیم است و از پوکی استخوان پیشگیری می کند

 فشارخون باال یا پرفشاری خون.ی شود و همچنین محتوای آب این ماده غذایی در تامین مایعات بدن نقش داردبه مدت طوالنی م

(Hypertention) ها باال  شود، یک بیماری مزمن است که در آن فشار خون در شریان که گاهی به آن پرفشاری شریانی گفته می

فشار . های خونی شدیدتر از حالت طبیعی فعالیت کند حفظ گردش خون در رگبه دنبال این افزایش فشار، قلب باید برای . رود می

ماهیچه قلب بین ( دیاستول)یا شل شدن ( سیستول)خون شامل دو مقیاس سیستولی و دیاستولی است که وابسته به انقباض 

متر جیوه و  میلی 004تا  044بین ( یا حداکثر فشارخون)در حالت استراحت، فشار خون طبیعی سیستولی . باشند ها می ضربان

در صورتی که فشار خون بطور مزمن برابر . متر جیوه است میلی 94تا  04بین ( یا حداقل فشارخون)فشار خون طبیعی دیاستولی 

 پرفشاری خون در یکی از دو گروه پرفشاری اولیه.برد متر جیوه باشد، فرد از فشار خون باال رنج می میلی 94بر روی  004یا بیش از 

درصد از موارد از نوع پرفشاری اولیه هستند و این بدان معناست که هیچ دلیل  95تا  94حدود . گیرد یا پرفشاری ثانویه قرار می

ها،  درصد دیگر از نوع پرفشاری ثانویه هستند که شرایط تاثیر گذار بر کلیه 04تا  5. پزشکی مشخصی برای آن وجود ندارد

پرفشاری خون عامل خطر عمده در سکته مغزی، سکته قلبی، .شوند درون ریز باعث ایجاد آن میها، قلب یا دستگاه غدد  شریان

. حتی افزایش خفیف فشار خون شریانی نیز با کاهش امید به زندگی مرتبط است. های مزمن کلیه است نارسایی قلب و بیماری

با . و خطر عوارض ناشی از آن را بر سالمتی کاهش دهدتواند در کنترل فشارخون موثر بوده  تغییر رژیم غذایی و روش زندگی می

 باشد این حال، درمان دارویی غالباً برای افرادی که تغییر روش زندگی در آنها بی تاثیر بوده و یا کافی نبوده است، ضروری می
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 سالمت
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  15یک شنبه 

 <معجزه کنگر فرنگی در مقابله با کبد چربغذا و تغذیه;
مبتالیان به عارضه کبد چرب : خواص درمانی زیادی دارد، گفت( آرتیشو)یک کارشناس ارشد تغذیه با اشاره به اینکه کنگر فرنگی  

مریم صالحی با بیان اینکه .سب به کاهش چربی خون کمک کنندتوانند با استفاده از این گیاه درمانی و رعایت رژیم غذایی منا می

استفاده از این گیاه درمانی با پیشگیری از تجمع چربی در کبد برای بیماران : دهد گفت آرتیشو ترشحات صفراوی را افزایش می

مصرف آن به بیماران کنگر فرنگی هم مانند کنگر در درمان تب موثر است و : وی گفت.مبتال به کبد چرب بسیار مفید است

صالحی با تاکید بر اینکه کنگر فرنگی دارای خاصیت .شود رماتیسمی و افراد مبتال به ورم روده جهت از بین بردن نفخ توصیه می

این گیاه نیز مانند کنگر حاوی فیبر باالیی است، بنابراین برای کاهش وزن، بهبود یبوست، : پایین آورنده کلسترول خون است، گفت

: این کارشناس ارشد تغذیه با اشاره به تحقیقات انجام شده در این باره گفت.م قند خون و تعدیل فشارخون بسیار مناسب استتنظی

های پوستی تاثیر مثبتی داشته  مشاهده شده که کنگر فرنگی در بهبود آسم و میگرن موثر است؛ همچنین در درمان اگزما و بیماری

توانند با استفاده از این گیاه درمانی و رعایت رژیم غذایی مناسب به  یان به عارضه کبد چرب میمبتال: صالحی در پایان گفت.است

 کاهش چربی خون کمک کنند
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 سالمت
 فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  11شنبه 

 خواصی دارد؟ مواد غذاییموز قرمز چه ;
اگر شما هوس خوردن موز . این روزها بحث رنگ کردن میوه ها و واکس زدن میوه و غالب کردن به مردم رواج خاصی دارد <

چون موز قرمز نیز به . کردید و برای خرید موز زرد رسیده به میوه فروشی مراجعه کردید و موز قرمز دیدید اصال تعجب نکنید

این .البته باز هم نمی شود به موزهای قرمز بازار اعتماد کرد چون ممکن است این ها نیز رنگ شده باشند. سیده استمرحله تولید ر

موز مخلوطی از موز با انواع توت است که کشاورزان با مهارت و هنرمندی آنها را پیوند زده اند و توانسته اند مزه ها و طعم های 

این .است c میلی گرم پتاسیم و همچنین سرشار از ویتامین 044موز به طور متوسط دارای این . بسیار خوشمزه ای بدست آورند

کشورهایی .ماه طول می کشد تا کامال رسیده شود 9نوع موز معموال در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می کند و تقریبا 

 نگبار محل رشد این موز قرمز رنگ هستندهمچون کاستاریکا، مکزیک و برخی کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا و ز
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 سیب درختی
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 شیالت

 - ۳1/۱4/۱۳فارس

 در سال جاریمیلیون دالر محصول شیالتی  9۹6صادرات 
میلیون دالری محصوالت آبزی با رشد  9۹6امسال برای صادرات : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .ایم ریزی کرده درصدی برنامه 4۹
، حسن صالحی رئیس سازمان شیالت از روند رو به توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ما به دنبال بازارهای جدید برای محصوالت آبزی کشورمان : رفع مسایل بانکی خبر داد و گفتها و  محصوالت شیالتی با لغو تحریم

 .در بازارهای جدید در اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه و قفقاز هستیم

هزار تن میگو به  5مسال بینی کرد که ا وی با بیان این که درهای بازار روسیه نیز به روی محصوالت آبزی ایران باز شده است، پیش

 .این کشور توسط بخش خصوصی صادر شود

میلیون دالر صادرات آبزیان به کشورهایی  944بیش از  99سال : صالحی درباره میزان صادرات سال گذشته نیز خاطر نشان کرد

 .همچون ویتنام، عراق و امارات داشتیم

میلیون دالر تراز تجاری در حوزه  004گذشته موجب شد نزدیک به میلیون دالری آبزیان در سال  944صادرات : وی اضافه کرد

 .محصوالت شیالتی کشور مثبت شود

سال گذشته : معاون وزیرجهاد کشاورزی، راندمان تولید آبزیان در کشور را مثبت و در عین حال قابل ارتقا ارزیابی کرد و گفت

از متوسط جهانی بود و این در حالی است که در بعضی از مزارع تن یعنی یک تن باالتر  0.9متوسط تولید میگو در هر هکتار 

 .شود آبزی تولید می  تن از این گونه 04پرورش میگو، در هر هکتار هشت تا 

با توسعه مکانیزاسیون در : کیلوگرم در متر مربع عنوان کرد و اذعان داشت 99آال را در سال گذشته،  وی متوسط برداشت ماهی قزل

 .برابر قابل افزایش است 9آال تا دو برابر و در ماهیان سردآبی تا  یزا ن تولید در ماهی قزلپروری، م آبزی

 .تن در هکتار اعالم کرد 0صالحی در همین حال، متوسط برداشت ماهیان سردآبی را 

رزی سال گذشته سهم شیالت از اعتباراتی که وزارت جهادکشاو: وی در مورد سهم شیالت از مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

 .میلیارد تومان بود که این سهم باید افزایش یابد 04برای مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفت، 

هایشان مانند تهیه دستگاه  میلیارد تومان در اختیار بخش خصوصی برای رفع نیازمندی 04مبلغ : رییس سازمان شیالت یادآور شد

 .ت آب قرار گرفتهای برگش های هواده و پمپ ساز، پمپ اکسیژن

اندرکاران  با ایجاد این زنجیره روابط دست: وی از تالش این سازمان برای ایجاد زنجیره تولید در صنعت میگو خبر داد و اظهار داشت

 .شود در حوزه میگو از مرحله تولید و تکثیر تا مرحله بازار تقویت می

های پرورش میگو در کشور هستیم تا مدیریت واحدی برای  مجتمعما در عین حال به دنبال الگوهایی برای : صالحی ادامه داد

 .ها، قیمت فروش و رفع مشکالت برداشت، ایجاد شود مبارزه با بیماری

: هزار هکتار در کشور آماده شده است، تصریح کرد 05وی با بیان این که در حال حاضر زیرساخت برای پرورش الرو میگو در سطح 

 .هکتار نیز در منطقه گمیشان استان گلستان زیر کشت رفته است 544مع پرورش میگو در گواتر و هکتار در مجت 0044امسال 
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 0باید تالش کنیم ظرفیت : هزار هکتار عنوان کرد و گفت 0معاون وزیر جهاد کشاورزی ، کل مساحت زیرکشت میگوی کشور را 

 .هزار هکتاری دیگر برای تولید میگو احیا شود

دهندگان و  میلیارد تومان برای پرداخت بدهی بعضی از پرورش 04گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت سال : وی بیان داشت

به علت شیوع بیماری لکه سفید و سرمازدگی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان  04تکثیرکنندگان میگو که در سال 

 .م از سوی دولت هستیماند، درخواست کردیم و منتظر تصویب این رق و بوشهر خسارت دیده

میلیارد تومان از بدهی بانکی تعدادی از  044دولت به منظور فعال کردن مزارع میگو، 90و  90های  در سال: صالحی یادآور شد

 .دهندگان خسارت دیده را پرداخت کرد پرورش

های خوبی در سواحل جنوبی  گذاری تاکنون، سرمایه 0904از سال : های اقتصادی کشور دانست و گفت وی پرورش میگو را از مزیت

 .ها انجام شده است کشور توسط دولت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱1۱1۱ 
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 شیالت
 - ۳1/۱4/۱۳فارس

 آالی شرق کشور افتتاح شد ی قزلنخستین مزرعه پرورش ماه
کل جهادکشاورزی خراسان رضوی از افتتاح نخستین مزرعه  مدیرکل شیالت و امور آبزیان اداره

 .تن در سال خبر داد ۰۹6آالی شرق کشور در بابارمضان کالت با ظرفیت تولید  پرورش ماهی قزل
با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان تولید ماهی در خراسان  وگو با خبرنگار فارس در مشهد زاده امروز در گفت محمدرضا مهدی

 .هزار تن تولید ماهی داشته است خراسان رضوی در سه ماه نخست امسال یک: تن بوده است، اظهار کرد 004هزار و  55رضوی 

: اند، تصریح کرد خود اختصاص دادهآال و کپورماهیان رتبه نخست و دوم تولید ماهی را به  وی با اشاره به اینکه در سال گذشته قزل

 .کپور ماهیان تولید شده است 000هزار و  آال و یک تن ماهی قزل 040هزار و  0در سال گذشته 

آال شرق کشور در  کل جهادکشاورزی خراسان رضوی از افتتاح نخستین مزرعه پرورش ماهی قزل مدیرکل شیالت و امور آبزیان اداره

میلیون تومان از  054این مزرعه با تسهیالت یک میلیارد و : تن در سال خبر داد و افزود 054ولید بابارمضان کالت با ظرفیت ت

میلیون تومان  054کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی به بخش خصوصی ساخته شده و  کل شیالت و امور آبزیان اداره سوی اداره

 .نیز از بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده است

یک ششم ماهی : هزار تن ماهی مصرف شده است، بیان کرد 90بر اینکه سال گذشته در خراسان رضوی  زاده با تاکید مهدی

 .آال برطرف کند تواند بخشی از نیاز مردم را در مصرف قزل مصرفی مردم خراسان رضوی وارداتی است و این مزرعه می

خیر چراکه این ماهی به : شود؟ خاطرنشان کرد تولید می وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تیالپیا در خراسان رضوی نیز

 .شود تازگی به کشور وارد شده و تنها در یزد تولید می

های خراسان رضوی قابلیت  برخی از شهرستان: کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد مدیرکل شیالت و امور آبزیان اداره

 .دستورالعملی برای تولید آن داده نشده استتولید این نوع ماهی را دارند اما در حال حاضر 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱۱756 
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 شیالت
 - ۳1/۱4/11فارس

 فصل صید میگو پایان یافت
روز پیش در  16فصل صید میگو که از : ن شیالت ایران گفتمعاون صید و بنادر ماهیگیری سازما

 .بوشهر آغاز شده بود، روز گذشته پایان یافت
: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر مجاهدی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در گفت

ها  شود و مبنای آغاز زمان و پایان صید میگو در این استان ستان بوشهر، هرمزگان و خوزستان صید میگو انجام میا 9ساالنه در 

 .اعالم زمان توسط پژوهشکده صید میگو است

روز گذشته زمان صید : شود، گفت های کشور صید می هزار تن میگو از آب 04تا  0وی با بیان اینکه به طور متوسط ساالنه بین 

 .روز در بوشهر به پایان رسید 04یگو پس از م

صید میگو در استان هرمزگان اواخر مهر و در استان خوزستان از : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت بیان داشت

 .شود زمستان آغاز می

 .مرداد آغاز شد و روز گذشته به پایان رسید 0براساس این گزارش صید میگو در استان بوشهر از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱1۱65 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان

 آبی بخش اعظم صادرات آبزیان ماهیان گرم

 .آبی کشور است درات آبزیان مربوط به ماهیان گرمدرصد صا 05: مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی بیان کرد

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی سرایر کشور در گفتگو با 

به سال گذشته به سبب عدم ایجاد مزارع جدید و معرفی  آبی نسبت تولید ماهیان گرم: خصوص صادرات ابزیان اظهارداشت

هزار  04ایم که از این مقدار  هزار تن تولید داشته 054های دیگر تفاوت معنا داری نداشته است، و از سویی در سال گذشته  گونه

 .تن آن به صادرات اختصاص داشته است

درصد میگو ودر حالی که میزان صادرات ماهیان سردآبی  04الی  0، آبی درصد صادرات آبزیان مربوط به ماهیان گرم 05: وی افزود

 .بسیار جزئی است

گیرد که  آبی از واسط شهریورماه آغاز شده و صادرات آن در نیمه دوم سال صورت می برداشت ماهیان گرم: آقا زاده خاطرنشان کرد

 .جزیی آن به آذربایجان و ارمنستان استهمراه بخش اعظم صادرات به کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس و مقدار 

درصدی دولت  044بزرگترین معضل بخش کشاورزی خصوصا آبزی پروری دخالت : مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی تصریح کرد

ها ندارد که از سویی  گیری ها است در حالی که بخش خصوصی با وجود سرمایه گذاری هیچ دخالتی در تصمیم در تصمیم گیری

 .ریزی و بازاریابی داشته باشد د دولت تنها نظارت برنامهبای

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱4۳۳6 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان

 آبی سودآورترین آبزیان پرورشی ماهیان گرم

های پایین تولید، افزایش تقاضا و کاهش ریسک  آبی به سبب هزینه ماهیان گرم:آبی بیان کرد مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم

 .سودآورترین آبزیان پرورشی هستند

ر ، داقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان آبی سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم

ای که با  آبی در کشور مقدوم به صرفه است به گونه تولید و توسعه ماهیان گرم: خصوص توسعه ماهیان گرم آبی کشور اظهارداشت

برابر شدن تولید در سه سال  0ها قادر به  همین وضعیت فعلی با در اختیار گذاشتن تسهیالت جزیی و برنامه ریزی دولت به اتحادیه

 .آینده خواهیم بود

 .های پایین تولید، افزایش تقاضا و کاهش ریسک سودآورترین آبزیان پرورشی هستند آبی به سبب هزینه ماهیان گرم: فزودوی ا

درصد تولید این صنعت  04آبی به غیر از کپور ماهی که  در بین آبزیان تولید ماهیان گرم: مدیر عامل اتحادیه آبزیان تصریح کرد

 .شود ای که از هیچ دارویی برای تغذیه آنها استفاده نمی ه به گونهاست و ما بقی کامالً ارگانیک بود

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱۳۱17 
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 شیالت
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱یکشنبه 

 مصرف آبزیان در ایران نصف میانگین مصرف جهانی است

پروری و شیالت یکی از محورهای مهم توسعه بخش کشاورزی در شرایط کمبود آب  آبزی: قام سازمان شیالت ایران گفتقائم م

  .شیرین در کشور است

تغییرات : به گزارش خبرنگار ایسنا در خوزستان، سیف اهلل حقیقی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل شیالت خوزستان اظهار کرد

ها تحت تأثیر خودش قرار داده و آب شیرین کشور که برای بخش  کشاورزی را بیشتر از سایر بخشاقلیمی کره زمین بخش 

  .کشاورزی نیاز است را کاهش داده است

ای و استفاده از روش نوین آبیاری  وزارت جهاد کشاورزی در جهت توسعه بخش کشاورزی تصمیماتی نظیر کشت گلخانه: وی افزود

پروری  ح از آب اتخاذ کرده است و یکی از مهمترین محورهای توسعه بخش کشاورزی، شیالت و آبزیبرداری صحی به منظور بهره

  .است

های شور، لب شور و شیرین انجام داد که این مساله نشان دهنده پتانسیل توسعه  توان در آب پروری را می آبزی: حقیقی تصریح کرد

  .پروری است بخش کشاورزی در زیر بخش شیالت و آبزی

کیلومتر خط ساحلی وجود دارد و با توجه به حجم زیاد آبی که در اختیار داریم و وجود  0444در کشور بیش از : وی ادامه داد

پتانسیل باال در زمینه پرورش آبزیان، امیدواریم سرانه مصرف آبزیان در کشور که نصف میانگین مصرف جهانی است را افزایش 

های دیگر وجود دارد، باید با کشورهای دیگر جهان در بحث صادرات به  ر استان خوزستان و استانبا توجه به تولیداتی که د. دهیم

  .رقابت بپردازیم

توانیم تولید در واحد سطح را در استان خوزستان افزایش دهیم و از طریق  های مناسب تر می با استفاده از گونه: حقیقی افزود

ای را برای مردم خوزستان و تولید کنندگان به وجود  درات این تولیدات، ارزش افزودهافزایش تولید و افزایش سرانه مصرف و صا

  .بیاوریم

های آزاد، بستر برای  با توجه به جمعیت باالی کشور و دسترسی راحت به آب: قائم مقام سازمان شیالت ایران خاطرنشان کرد

  .از این پتانسیل به افزایش تولیدات کمک کردپروری در استان خوزستان فراهم است که باید با استفاده  آبزی

با توجه به شرایطی که کشور با آن روبرو : در ادامه نبی اهلل خون میرزایی، مدیرکل شیالت خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد

در این بخش شیالت است، امیدواریم بتوانیم با بسترسازی در زمینه تولید، اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی کشور، گامی مثبت 

  .برداریم

های ابالغی سازمان شیالت چراغ راه است و با برنامه ریزی در چهت تحقق این اهداف و  های دولت و سیاست سیاست: وی افزود

  .ها تالش خواهیم کرد سیاست

فزایش تولید و اشتغال بسترسازی برای تداوم و گسترش خدمت و ا: های این اداره کل عنوان کرد خون میرزایی در خصوص برنامه

  .کل است  در جهت نیل به امنیت غذایی به عنوان جزئی از امنیت پایدار در کشور یکی از مهمترین اهداف پیش روی این اداره

های بخش خصوصی و تسهیل  صیانت و استفاده بهینه از منابع و پاسداری از محیط زیست، پشتیبانی از فعالیت: وی ادامه داد

 .و توجه به ارتقای دانش، مهارت و معیشت کارکنان از دیگر محورهای و رئوس کار این اداره به شمار می رود سرمایه گذاری

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱415۱۳741 

http://www.isna.ir/fa/news/94061509764
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, سه شنبه 

 هزار تن شکر برزیلی برای تامین نیاز کشور 4۹6ورود 
براساس دستورالعمل شرکت مادر تخصصی شرکت بازرگانی و : گفت 0مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 . شود هزار تن محصول شکر از برزیل وارد کشور می 054های صورت گرفته،  نیازسنجی

اساس نیازسنجی شرکت مادر تخصصی غله و بازرگانی بوده زیرا وظایف این شرکت واردات شکر بر : سیاوش حسین پور اظهار کرد

 .تامین کاالهای اساسی کشور است

شکر وارداتی توسط چهار کارخانه شکر در خوزستان، تصفیه و از طریق شرکت غله و خدمات بازرگانی در قالب تنظیم : وی افزود

 .وارد استان خواهد شد( ره)شهریور از بندر امام خمینی  04امل شکر وارداتی، اولین کشتی ح. رسد بازار به دست مصرف کننده می

در صورت نیاز به کاالی دیگری مثل برنج و روغن جهت تامین کمبودها، کاالهای مربوطه از کشورهای : حسین پور تصریح کرد

 .خارجی، وارد و در بازار توزیع خواهد شد

http://iranecona.com/1۱۳24 
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 شیر و فراوردهها

 - ۳1/۱4/11فارس

 کنند صنایع لبنی شیرخام را کمتر از نرخ مصوب خریداری می
علیرغم تالش دامداران برای افزایش قیمت خرید شیرخام : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 .کنند تی کمتر از نرخ مصوب خریداری میهنوز صنایع لبنی شیرخام را با قیم
علیرغم تالش : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت

تومان هنوز این  0004رید شیرخام به قیمت ماه گذشته برای اجرایی شدن مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر خ 00دامداران در 

 .مصوبه به اجرا در نیامده است

تومان صنایع هنوز شیرخام را به طور متوسط  0004با گذشت بیش از یک سال از ابالغ مصوبه خرید شیر خام به قیمت : وی افزود

 .کنند عدم کشش بازار عنوان می خرند و این امر را هم ناشی از کنندگان می تومان از تولید 0044با قیمت کمتر از 

ها برای تولید  برداری دامپروری کشور نظامی خرده پا است و این قیمت نظام بهره: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .کننده ضرر و زیان دارد

ارد و نتیجه آن سقوط صنعت دامپروری آثار و عواقبی به دنبال د  به صرفه نبودن تولید برای دامدار قطعا در آینده: عزیزاللهی گفت

 .خواهد بود

کنند که در حال حاضر امکان حمایت  کنندگان مداخله می ها برای حمایت از تولید معموال در این شرایط دولت: وی بیان داشت

 .دولت هم به دلیل مشکالت مالی وجود ندارد

هزار تن  054نوز ادامه دارد و از آغاز خرید تاکنون حدود خرید تضمینی شیرخام ه: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران افزود

 .شیرخام از دامداران خریداری شده است

درصد از  05خرید تضمینی شیرخام کافی نیست و برای اینکه قیمت شیرخام به قیمت مناسبی برسد باید حدود : وی افزود

 .شیرخام به شکل تضمینی خریداری شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱7۳۳ 
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 شیر و فرآورده ها
 - ۳1/۱4/11فارس

 کنند صنایع لبنی شیرخام را کمتر از نرخ مصوب خریداری می
ی افزایش قیمت خرید شیرخام علیرغم تالش دامداران برا: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 .کنند هنوز صنایع لبنی شیرخام را با قیمتی کمتر از نرخ مصوب خریداری می
علیرغم تالش : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت

تومان هنوز این  0004ماه گذشته برای اجرایی شدن مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت  00دامداران در 

 .مصوبه به اجرا در نیامده است

تومان صنایع هنوز شیرخام را به طور متوسط  0004با گذشت بیش از یک سال از ابالغ مصوبه خرید شیر خام به قیمت : وی افزود

 .کنند خرند و این امر را هم ناشی از عدم کشش بازار عنوان می کنندگان می تومان از تولید 0044با قیمت کمتر از 

ها برای تولید  برداری دامپروری کشور نظامی خرده پا است و این قیمت نظام بهره: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .کننده ضرر و زیان دارد

آثار و عواقبی به دنبال دارد و نتیجه آن سقوط صنعت دامپروری   تولید برای دامدار قطعا در آینده به صرفه نبودن: عزیزاللهی گفت

 .خواهد بود

کنند که در حال حاضر امکان حمایت  کنندگان مداخله می ها برای حمایت از تولید معموال در این شرایط دولت: وی بیان داشت

 .دولت هم به دلیل مشکالت مالی وجود ندارد

هزار تن  054خرید تضمینی شیرخام هنوز ادامه دارد و از آغاز خرید تاکنون حدود : دیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران افزودم

 .شیرخام از دامداران خریداری شده است

درصد از  05خرید تضمینی شیرخام کافی نیست و برای اینکه قیمت شیرخام به قیمت مناسبی برسد باید حدود : وی افزود

 .خام به شکل تضمینی خریداری شودشیر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱7۳۳ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان

 رؤیایی شدن افزایش مصرف سرانه شیر در کشور

لیتر خواهد رسید در حالیکه این امر تاکنون محقق نشده  004توسعه پیش بینی شده که مصرف سرانه شیر به در برنامه پنجم 

 .است

درصدی  95؛ صنعت لبنیات یکی از محصوالت استراتژیک و تعیین کنندهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

لیتر خواهد رسید در حالی  004بینی شده که مصرف سرانهشیر به ای که در برنامه پنجم توسعه پیش هایمردم است به گونه سفره

ها مردم قدرت  که چند ماه تا پایان این برنامه باقینمانده این امر تاکنون محقق نشده زیرا کارشناسان معتقدند بعد از هدفمندییارانه

 .اند اشتهخرید محصوالت لبنی را ند

ها طبق  لیتر بودهکه متاسفانه بعد از هدفمندی یارانه 95الی  94ها مصرف سرانه کشور حدود  در واقع قبل از هدفمندی یارانه

لیتر استزیرا  944الی  054لیتر در حالی که سرانه مصرف در کشورهای اروپایی بین  04الی 04آخرین گزارشات مصرف بین 

ها مبنی بر  های توسعه فرهنگ کشورهای توسعه یافته استو از سویی توافقات قبل از هدفمندی یارانه مصرف لبنیات یکی از شاخصه

ای که هر روز  درصدیدرآمدهای آن به صنایع بوده که عدم اختصاص این در آمد به تولید ضربه جدیوارد کرده به گونه 94اختصاص 

 .شاهد گرانی این محصول هستیم

هایپیشگیری و اخذ مالیات از  درصد هزینه 05الی  04های صادراتی، اختصاص  پرداخت مشوقبنابراین گزارش؛ دولت با 

کنندگان های پایین جامعه و در نهایت استقبال مصرف تواند تأثیر بسزایی در رونقبازار، قدرت خرید دهک های غیر مضر می نوشیدنی

 .داشته باشد

لیوان 9تا  0ور برای تأمین کلسیم مورد نیاز بدن هر فرد روزانه باید حداقل براساس استاندارهای جهانی و ذرات معلق درفضای کش

هایی اعم از پوکی استخوان نقش بسزایی دارد که الزمه  شیر مصرف کند زیرا لبنیات در رشد جسمی کودکان و جلوگیری از بیماری

قعی مسبب گسستگی زنجیره از ابتدا تا انتها مصرف آن حمایت دولت ازاین زنجیره تولیدی به هم پیوسته است که عدم حمایت وا

 .خواهد شد

باشگاه خبرنگاران های لبنی کشوردر گفتگو با  های تعاونی فرآورده در این راستا محمدرضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه شرکت

لیتر بوده که در  95الی  94ها مصرف سرانه شیر در کشور حدود  رانهقبل از هدفمندی یا: در این خصوص اظهار داشت جوان

کند کهمتاسفانه این امر تا کنون محقق نشده و  لیتر افزایش پیدا می 004بینی شده بود سرانه مصرف به  برنامهپنجم توسعه پیش

قدم قدرت خرید مردم برایمصرف این در حالی است که در حال حاضر طبقآخرین گزارشات، مصرف کاهش پیدا کرده و بنده معت

ها به سبب گرانی محصول و نداشتن آگاهیالزم از فواید آن کاهش پیدا کرده که متخصصان و  لبنیات بعد از هدفمندی یارانه

 .ها باید این آگاهی بهمردم بدهند رسانه

های توسعه فرهنگ درکشورهای  هلیتر است زیرا یکی از شاخص 944الی  054سرانه مصرف در کشورهایاروپایی بین : وی افزود

توسعه یافته مصرف لبنیات است که از سویی با توجه به ذرات معلق درفضای کشور مصرف روزانه دو لیوان شیر برای افراد ضروری 

 .است تا از مشکالت و معضالتدر آینده جلوگیری شود

ند زیرا عدم حمایت واقعی از این زنجیره مسبب گسستگی دولت باید از این صنعت از ابتدا تا انتهای حمایت ک: اسماعیلی بیان کرد

 .شود آن می

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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افتد که به حد باالی سرانه مصرف خرید تضمینی شیر زمانیاتفاق می: های لبنی کشور تصریح کرد مدیر عامل اتحادیه فرآورده

 .برسیم و به عبارتی تولید به سرانهبرتری داشته باشد

ها  لیتر بوده که متاسفانهبعد از هدفمندی یارانه 95الی  94ها مصرف سرانه شیر حدود  انهبنابراین گزارش؛ قبل ازهدفمندی یار

لیتر است که دولت  04بینانه مصرف  ای که درحال حاضر طبق آخرین گزارشات خوش مردم از مصرف لبنیات فاصله گرفتند به گونه

 .ت جبران ناپذیر درآینده جلوگیری شودباید حمایتواقعی از این صنعت را داشته باشد تا از مشکالت و معضال

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱62۱۱/% 
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 شیر و فرآورده ها  
 خبرنگاران جوان

 مسئوالن در راستای جلوگیری از فروش محصوالت سنتی  ضرورت نظارت

های بیشتر جلوی فروش محصوالت سنتی را  مسئوالن متولی باید با نظارت: های لبنی کشور بیان کرد مل اتحادیه فرآوردهمدیر عا

 .بگیرند

، در گاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنهای لبنی کشور در گفتگو با  محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده

بیوتیک به سبب  در محصوالت سنتی امکان استفاده از شیرهای آلوده و آنتی: خصوص ممنوعیت فروش لبنیات سنتی اظهار داشت

 .نداشتن شناسنامه وجود دارد که این امر مسبب هزاران بیماری مشترک دام و انسان و در نهایت ضربه مهلک به جامعه خواهد شد

های لبنی با  توان پارامترهایی از نظر کیفیت و سالمت به افراد بدهیم و از سویی در کارخانه با کنترل شیر می در واقع: وی افزود

های میکروبی، شیمیایی و محیط قرنطینه وجود دارد که محصول پس از آزمایش و کنترل در صورت ایراد از گردونه  آزمایشگاه

 .شود خارج می

رود که همراه  های دام ورم پستانی است که با جوشاندن از بین نمی ترین بیماری ی از شایعیک: اسماعیلی در ادامه بیان کرد

 .متخصصان در این راستا مردم را از این موضوع آگاه کنند

افراد به سبب عدم هموژنیزه شدن شیرهای فله تصوری مبنی بر چربی بیشتر آن دارند در حالی که شیرهای : وی خاطرنشان کرد

بیوتیک از استفاده آن خودداری  ها به سبب داشتن بار میکروبی و آنتی همان شیرهای برگشتی است که کارخانه فله و سنتی

 اند کرده

کنند از سویی در  ها زیر نظر وزارت بهداشت و استاندارد فعالیت می کارخانه: های لبنی کشور بیان کرد مدیر عامل اتحادیه فرآورده

توانند به مراکز مراجعه کنند در حالی که در شیرهای فله این گونه نیست  ودن آن محصوالت میصورت اشکال به سبب شناسنامه ب

 .که همواره الزم است مسئوالن متولی با نظارت بیشتر جلوی فروش این محصوالت را بگیرند

اشته که با ال بودن هایی به سبب آزمایشات کیفی و ظروف یک بار مصرف د محصوالت پاستوریزه هزینه: اسماعیلی تصریح کرد

قیمت این محصوالت موجب شده افراد به سمت محصوالت سنتی مضر روند که همواره باید دولت تولید کننده و مصرف کننده را 

 .مورد حمایت قرار دهند تا شاهد افزایش تب مالت یا بروسلوز در کشور نباشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱۳۱42 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان

گرانی لبنیات عامل افزایش خرید محصوالت / شیر سنتی همان شیرهای برگشتی کارخانه است
 سنتی

افزایش قیمت محصوالت پاستوریزه نسبت به محصوالت سنتی موجب شده افراد تمایل بیشتری نسبت به خرید لبنیات سنتی 

 .داشته باشند

استفاده افراد از شیرهای فله وغیر پاستوریزه به سبب عدم شناسنامه،  قتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار ا

 .مهلک به جامعه شود آزمایش های میکروبی وشیمیایی میتواند مسبب هزاران بیماری مشترک دام وانسان ودر نهایت ضربه

در واقع افراد به خاطر هموژنیزه نشدن شیرهای فله تصوری مبنی بر چربی بیشتر آن دارند در حالیکه شیرهای سنتی همان 

شیرهای برگشتی کارخانه ها است که آنها به سبب داشتن بار میکروبی وآنتی بیوتیک ازمصرف آن خودداری کردند که الزم است 

 .اعمال نظارت های بیشتر از فروش این محصوالت جلوگیری کنندمسئوالن متولی با 

بنابراین گزارش؛ افزایش قیمت محصوالت پاستوریزه نسبت به محصوالت سنتی موجب شده افراد تمایل بیشتری نسبت به خرید 

التی همچون تب مالت لبنیات سنتی از خود نشان دهند که همواره با حمایت دولت از تولید کننده ومصرف کننده دیگرشاهد مشک

 . یا بروسلوزدر کشور نخواهیم بود

به گفته رییس سازمان ملی استاندارد شایعه تب مالت در حوزه سازمان ملی استاندارد نیست و نظارت بر این محصوالت به عهده 

 . وزارت جهاد و سازمان حمایت از مصرف کننده وتولید کننده است

بق قانون فروش شیر فله در سراسر کشور ممنوع است و همواره الزم است ماموران بهداشت به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ط

 .در صورت مشاهده چنین اقداماتی به سرعت با افراد برخورد داشته باشند

ت و همچنین ورم پستانی یکی از شایع ترین بیماری های دام است که تنها فایده جوشاندن شیر از بین رفتن الکتوز وکلسیم آن اس

 .همواره متخصصان و رسانه ها باید مردم را از این موضوع آگاه کنند

در این خصوص باشگاه خبرنگاران جوان  در این راستا محمد رضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی در گفتگو با

استفاده شیرهای آلوده و آنتی بیوتیک به سبب نداشتن شناسنامه وجود دارد که از طرفی درمحصوالت سنتی امکان : اظهار داشت

 .این امر مسبب هزاران بیماری مشترک انسان و دام و در نهایت ضربه مهلک به جامعه خواهد شد

ت رقابت با محصوالت محصوالت پاستوریزه به سبب باال بودن هزینه های آزمایش های کیفی و ظروف یکبار مصرف قدر: وی افزود

 .فله در بازار را ندارد واز سویی گران بودن این محصوالت موجب شده افراد به لبنیات سنتی تمایل بیشتری داشته باشند

بعد از هدفمندی یارانه ها مصرف سرانه شیر در کشور کاهش پیدا کرده به گونه ای که مشکالت : اسماعیلی در ادامه بیان کرد

زنان بیشتر شده است وهمواره الزم است دولت تولیدکننده و مصرف کننده را مورد حمایت خود قرار دهد تا پوکی استخوان در 

 .شاهد افزایش تب مالت یا بروسلوز وپوکی استخوان نباشیم

افراد بدهد کنترل و آزمایش شیر میتواند پارامترهایی از نظر کیفیت وسالمت به : مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی تصریح کرد

در حالیکه محصوالت سنتی فاقد آزمایش های میکروبی، شیمیایی، اتاق کشت و محیط قرنطینه هستند واز سویی کارخانه ها به 

 .سبب باال بودن هزینه ها و مشکالت در معرض نابودی قرار دارند

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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افراد تمایل بیشتری نسبت به خرید آن بنابراین گزارش؛ افزایش قیمت محصوالت پاستوریزه نسبت به محصوالت لبنی موجب شده 

داشته باشند در حالیکه لبنیات سنتی به سبب عدم آزمایش و کنترل مشکالتی از قبیل تب مالت در کشور را افزایش میدهد که در 

رف کننده این زمینه الزم است عالوه بر اطالع رسانی رسانه ها و متخصصان تغذیه دولت هم حمایت های الزم از تولید کننده و مص

 .را داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱1۱146 
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 شیر و فرآورده ها
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, سه شنبه 

 تومانی امتناع می کنند4116ها از خرید شیر  کارخانه
گونه افزایش قیمتی در شیر و لبنیات نداشتیم،  کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تاکید براینکه هیچ ت مصرفرییس سازمان حمای

ها به  اند اما کارخانه های لبنی مستقر شده ناظران سازمان حمایت برای اجرای ابالغیه معاون اجرایی رییس جمهور در کارخانه: گفت

 . اند تومان نخریده 0004ویی دلیل مشکالتی که دارند هنوز شیر خام را کیل

کنندگان و  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا ناظران سازمان حمایت مصرف -سید محمود نوابی 

بله، ناظران این : اند؟ اظهار کرد های لبنی مستقر شده تولیدکنندگان برای نظارت بر اجرای قیمت مصوب شیر خام در کارخانه

بریم که هم دامداران و هم واحدهای لبنی که هر دو الزم و  ای پیش می ن در واحدهای لبنی مستقر هستند و کار را به گونهسازما

 .ملزوم هم هستند، ضرر نکنند و در شرایط تعاملی مشکل حل شود

خریده و تبدیل به شیرخشک  تومان 0004ها شیر خام را کیلویی  فقط سازمان مرکزی تعاون روستایی از برخی دامداری: وی افزود

 .اند کرده

 تومان 0004های لبنی از خرید شیرخام به قیمت  امتناع کارخانه

هزار واحد بار میکروبی به قیمت  044درصد چربی و کمتر از  9.0های لبنی از خرید شیر خام با نوابی با اشاره به امتناع کارخانه

ا مجاز نیستند هیچ گونه افزایش قیمتی نسبت به اسفند سال گذشته در محصول ه متعاقبا این کارخانه: تومان، گفت 0004کیلویی 

 .تولیدی اعمال کنند و هر گونه افزایش قیمت قابل طرح شکایت است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش قیمت شیر در سال گذشته به دلیل تصویب 

ی هرکیلوگرم شیر خام، آیا در سال جاری افزایش قیمت لبنیات برای بار دیگر به همین بهانه صورت تومانی برا 0004قیمت 

 .درصد افزایش قیمت لبنیات اعمال شد 05بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، در اسفند پارسال : گیرد و صحیح است؟ گفت می

نیستند اما در صورتی که خواهان تعدیل قیمت باشند موضوع را در در حال حاضر واحدهای لبنی متقاضی افزایش قیمت : وی افزود

درصد و بار  9.0شیر با چربی . کنیم را بررسی می  های لبنی، افزایش قیمت گیریم و به نسبت سهم شیر در تولید فرآورده نظر می

د قیمت در سایر موارد خرید شیر درصد در لبنیات سهم دارد و ممکن است رش 05تا  04هزار واحد تنها  044میکروبی کمتر از 

 .تومان برسد 0904خام به 

 گذاریم بر گرانی هیچ کاالیی صحه نمی

ها تا کنون از طریق سازمان حمایت  کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این که برای افزایش قیمت رییس سازمان حمایت مصرف

بر گرانی هیچ کاالیی : چ گونه تعدیل قیمتی رسمیت ندارد، گفتکنندگان و تولیدکنندگان موردی ابالغ نشده است و هی مصرف

 .گذاریم صحه نمی

بر اساس گزارشی : ایم؟ گفت نوابی در پاسخ به این پرسش که چرا شاهد افزایش قیمت شیر در برخی برندها طی روزهای اخیر بوده

افزایش قیمت نداشتیم و برداشت من این است که  اند، که به دست من رسیده است و آماری که بازرسانی که از سراسر کشور داده

شود، موارد ویژه و استفاده از  قلم کاال در سال گذشته می 50ای که مربوط به قیمت  در برخی موارد ممکن است بر اساس مصوبه

 .ها در کاالها تاثیر داشته باشد طعم دهنده
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در صورت مشاهده در خدمت مصرف کنندگان هستیم و   :باشد، گفتوی با اشاره به این که قیمت لبنیات نباید افزایش پیدا کرده 

 .تماس گرفته و طرح شکایت کنند 000توانند با سامانه  می

http://iranecona.com/1۱۳2۱ 
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 شود ر از واردات تأمین میدرصد پنبه کشو ۹6/ درصدی سطح زیر کشت پنبه 4۰کاهش 
درصد  ۹6های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه  رئیس گروه پنبه، دانه

سال گذشته سطح زیر کشت پنبه رو به  46در : شود، گفت پنبه مورد نیاز از طریق واردات تأمین می
 .کاهش بوده است

وگو با خبرنگار اقتصادی  ی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در گفتهای روغن مسعود حکیمی رئیس گروه پنبه، دانه

اختصاص داده شده که ( طالی سفید)هزار هکتار از اراضی کشور به کشت پنبه  04در سال جاری حدود : ، گفتخبرگزاری فارس

 .درصد کاهش دارد 00در مقایسه با سال گذشته 

های  وضعیت نامناسب بازرگانی ناشی از افت قیمت: با اشاره به علل عمده کاهش سطح زیر کشت پنبه در سال جاری، گفت وی

 .المللی و محدودیت منابع آبی بوده است بین

 .هزار تن پیش بینی شده است 00هزار تن و تولید الیاف حدود  054در سال جاری تولید وش پنبه حدود : حکیمی تصریح کرد

پرمشقت بودن عملیات زراعی و برداشت : های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت ئیس گروه پنبه، دانهر

های قابل توجه کشورهای  المللی ناشی از تخصیص یارانه های بین های برداشت، دامپینگ قیمت دستی و باال بودن قیمت ماشین

های  زودرس، پر بازده با کیفیت مناسب و متحمل در برابر تنش)ستیابی به ارقام جدید کننده، تاخیر ده ساله در د مهم تولید

 .، هزینه تولید زیاد و کمی بازد اقتصادی در مقایسه با محصوالت رقیب از جمله مشکالت تولید کشت و کار پنبه است(محیطی

در صورت عدم حمایت ویژه و : ر بوده است، گفتساله اخیر از روند کاهشی برخوردا 04وی با بیان اینکه سطح کشت پنبه طی 

 .شود های پیش رو با کاهش بیشتری مواجه می اختصاص یارانه کافی، سطح کشت پنبه طی سال

البته در صورت اجرایی شدن طرح افزایش ضریب خود اتکایی که با هدف بهبود عملکرد، توسعه مکانیزاسیون و : حکیمی گفت

 .درصد برسد 04ساله آتی به مرز  04ین انتظار وجود دارد که خوداتکایی کشور طی وری تنظیم شده، ا بهبود بهره

با توجه به میزان مصرف پنج ساله اخیر صنایع نساجی، میانگین : های روغنی و نباتات صنعتی بیان داشت رئیس گروه پنبه، دانه

 .شود هزار تن برآورد می 044مصرف پنبه حدود 

درصد آن از تولیدات داخلی و مابقی از طریق واردات تامین شده است که پایین بودن  54خیر حدود های ا در سال: وی تصریح کرد

 .المللی و ضایعات کمتر محصول خارجی، مهمترین عوامل ترغیب عوامل واسطه و صنایع به واردات پنبه است های بین قیمت

مبتال به، اقتصادی نمودن کشت آن برای زارعان، بهبود  سیاست وزارت جهاد کشاورزی در تولید پنبه، رفع مشکالت: حکیمی گفت

 .تا مرز تامین نیاز داخلی است( به ویژه در برداشت)و توسعه مکانیزاسیون ( به ویژه رقم)ها  عملکرد، بهبود نهاده

ه ارزش فراوان رسد که دولت با توجه ب به نظر می: های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد تصریح کرد رئیس گروه پنبه، دانه

صنعتی، اشتغال و ارز آوری و جایگاه ارزنده این زراعت در سیستم تناوب زراعی، مانند سایر کشورهای تولید کننده، تولید این 

 .محصول را از طریق اختصاص یارانه حمایت کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱1۱۱7 
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 میلیون دالر محصول شیالتی در سال جاری 9۹6صادرات 
میلیون دالری محصوالت آبزی با رشد  9۹6امسال برای صادرات : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .ایم ریزی کرده درصدی برنامه 4۹
، حسن صالحی رئیس سازمان شیالت از روند رو به توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ما به دنبال بازارهای جدید برای محصوالت آبزی کشورمان : ها و رفع مسایل بانکی خبر داد و گفت محصوالت شیالتی با لغو تحریم

 .قفقاز هستیمدر بازارهای جدید در اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه و 

هزار تن میگو به  5بینی کرد که امسال  وی با بیان این که درهای بازار روسیه نیز به روی محصوالت آبزی ایران باز شده است، پیش

 .این کشور توسط بخش خصوصی صادر شود

ت آبزیان به کشورهایی میلیون دالر صادرا 944بیش از  99سال : صالحی درباره میزان صادرات سال گذشته نیز خاطر نشان کرد

 .همچون ویتنام، عراق و امارات داشتیم

میلیون دالر تراز تجاری در حوزه  004میلیون دالری آبزیان در سال گذشته موجب شد نزدیک به  944صادرات : وی اضافه کرد

 .محصوالت شیالتی کشور مثبت شود

سال گذشته : ت و در عین حال قابل ارتقا ارزیابی کرد و گفتمعاون وزیرجهاد کشاورزی، راندمان تولید آبزیان در کشور را مثب

تن یعنی یک تن باالتر از متوسط جهانی بود و این در حالی است که در بعضی از مزارع  0.9متوسط تولید میگو در هر هکتار 

 .شود آبزی تولید می  تن از این گونه 04پرورش میگو، در هر هکتار هشت تا 

با توسعه مکانیزاسیون در : کیلوگرم در متر مربع عنوان کرد و اذعان داشت 99آال را در سال گذشته،  قزلوی متوسط برداشت ماهی 

 .برابر قابل افزایش است 9آال تا دو برابر و در ماهیان سردآبی تا  پروری، میزا ن تولید در ماهی قزل آبزی

 .ار اعالم کردتن در هکت 0صالحی در همین حال، متوسط برداشت ماهیان سردآبی را 

سهم شیالت از اعتباراتی که وزارت جهادکشاورزی سال گذشته : وی در مورد سهم شیالت از مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

 .میلیارد تومان بود که این سهم باید افزایش یابد 04برای مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفت، 

هایشان مانند تهیه دستگاه  تومان در اختیار بخش خصوصی برای رفع نیازمندیمیلیارد  04مبلغ : رییس سازمان شیالت یادآور شد

 .های برگشت آب قرار گرفت های هواده و پمپ ساز، پمپ اکسیژن

اندرکاران  با ایجاد این زنجیره روابط دست: وی از تالش این سازمان برای ایجاد زنجیره تولید در صنعت میگو خبر داد و اظهار داشت

 .شود گو از مرحله تولید و تکثیر تا مرحله بازار تقویت میدر حوزه می

های پرورش میگو در کشور هستیم تا مدیریت واحدی برای  ما در عین حال به دنبال الگوهایی برای مجتمع: صالحی ادامه داد

 .ها، قیمت فروش و رفع مشکالت برداشت، ایجاد شود مبارزه با بیماری

: هزار هکتار در کشور آماده شده است، تصریح کرد 05ر زیرساخت برای پرورش الرو میگو در سطح وی با بیان این که در حال حاض

 .هکتار نیز در منطقه گمیشان استان گلستان زیر کشت رفته است 544هکتار در مجتمع پرورش میگو در گواتر و  0044امسال 

 0باید تالش کنیم ظرفیت : ر هکتار عنوان کرد و گفتهزا 0معاون وزیر جهاد کشاورزی ، کل مساحت زیرکشت میگوی کشور را 

 .هزار هکتاری دیگر برای تولید میگو احیا شود

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=00e3d58b-c451-4a5f-be5b-9b65949280ac
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دهندگان و  میلیارد تومان برای پرداخت بدهی بعضی از پرورش 04سال گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت : وی بیان داشت

و سرمازدگی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان به علت شیوع بیماری لکه سفید  04تکثیرکنندگان میگو که در سال 

 .اند، درخواست کردیم و منتظر تصویب این رقم از سوی دولت هستیم و بوشهر خسارت دیده

میلیارد تومان از بدهی بانکی تعدادی از  044دولت به منظور فعال کردن مزارع میگو، 90و  90های  در سال: صالحی یادآور شد

 .خسارت دیده را پرداخت کرد دهندگان پرورش

های خوبی در سواحل جنوبی  گذاری تاکنون، سرمایه 0904از سال : های اقتصادی کشور دانست و گفت وی پرورش میگو را از مزیت

 .ها انجام شده است کشور توسط دولت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱1۱1۱ 
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 صادرات و واردات
 - ۳1/۱4/۱۳فارس

 درصدی صادرات و مصرف داخلی زعفران به خاطر افزایش قیمت ۰۹کاهش 
افزایش قیمت زعفران یکی از دالیل کاهش صادرات : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت

 .درصد کاهش یافته است 99و  ۰۹که این محصول در خرداد و تیر به ترتیب  زعفران بوده بطوری
به دلیل قیمت باالی : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت

 .چندان پررونق نیست و صادرات این محصول در چند ماه اخیر کاهش یافته است زعفران، بازار داخلی و صادراتی زعفران

: هزار تومان است، افزود 044میلیون و  0هزار تا  954میلیون و  5وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم زعفران در حال حاضر از 

رند، اما امسال از آنجا که قیمت به شدت افزایش گی مشتریان زعفران ایرانی ساالنه یک افزایش قیمتی را برای خرید در نظر می

 .یافته، تقاضای زعفران نیز کاهش یافته است

افزایش قیمت، علت اصلی : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه بازار داخلی زعفران با رکود مواجه است، تصریح کرد

 .رکود در بازار این محصول لوکس است

مردم در صورت افزایش قیمت زعفران ترجیح : شود، گفت شی از زعفران به عنوان سوغات خریداری میوی با بیان اینکه بخ

 .دهند سوغات دیگری را برای اقوام خود تهیه کنند می

 .درصد کاهش یافته است 99و  05عالوه بر رکود بازار داخلی صادرات در خرداد و تیر سال جاری به ترتیب : میری تصریح کرد

ها برای آن تالش شده است،  رویه قیمت زعفران منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی که سال ن اینکه افزایش بیوی با بیا

 .ها در بازار زعفران یکی از عوامل افزایش قیمت است حضور دالل: شود، گفت می

تن زعفران  054تا  094بین  99ال تن و در س 944تا  004بین  90رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه در سال 

کاهش تولید هم که بنا به نظر کارشناسان بر اثر شرایط اقلیمی اتفاق افتاده یکی از عوامل موثر دیگر بر افزایش : تولید شده، گفت

 .قیمت زعفران است

برآورد از : ینی کرد، گفتب توان به طور دقیق وضعیت برداشت را پیش رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با بیان اینکه نمی

 .وضعیت تولید زعفران امسال خوب است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱6۱۱1۱51 
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 صادرات و واردات
 - ۳1/۱4/11فارس

 ازسرگیری واردات از مهر ماه/ ات برنج از پاکستانموافقت ایران با رفع ممنوعیت وارد
روزنامه پاکستانی نیوز اینترنشنال مدعی شد، ایران با لغو ممنوعیت واردات برنج از این کشور 

 .امسال از سرگرفته خواهد شد( مهر ماه)موافقت کرده است و صادرات برنج به ایران از اکتبر 
مدعی شد که ایران با لغو ممنوعیت واردات برنج از این کشور نیوز اینترنشنال  ه پاکستانیالملل روزنام به گزارش گروه اقتصاد بین

 .سرگرفته خواهد شد امسال از( مهر ماه)موافقت کرده است و صادرات برنج به ایران از اکتبر 

های ایران نظیر شرکت بازرگانی  در ادامه این گزارش آمده است، این تصمیم در نشستی در سطح باال با مقامات ایرانی وزاتخانه

 .دولتی ایران، وزارت کشاورزی، بخش دام، وزیر صنایع ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی با یک هیئت پاکستانی اتخاذ شده است

. برند پاکستانی درحال حاضر برای نهایی کردن شرایط احیای مجدد صادرات برنج پاکستان به این کشور در ایران به سر میهیئت 

گذاری و بازرگانی پنجاب با  این هیئت بر اساس دستور شهباز شریف سروزیر ایالت پنجاب در ایران حضور دارند و هیئت سرمایه

 .این سفر سه روزه را هماهنگ کرده استرایزنی با کنسولگری ایران در الهور 

هیئت پاکستانی به سرپرستی بالل یاسین وزیر ایالتی مواد غذایی تایید کرده است که صادرات برنج پاکستان به ایران از اکتبر آغاز 

 .خواهد شد

رکت بازرگانی دولتی ایران پس از برنج، ش. هدف هیئت پاکستانی از این سفر، هماهنگ کردن سفر سروزیر این ایالت به ایران است

همچنین تصمیم گرفته شده است تا مسیر تجاری توسعه یابد و دو کشور از . با واردات دیگر کاالها از پاکستان موافقت کرده است

 .آن سود ببرند و تجارت غیرقانونی باید از بین برود

ها  های برنج ، کشتزارها و آزمایشگاه فر کردند و از کارخانهبه الهور س 0400عضو اتحادیه واردکنندگان برنج ایران در ماه نوامبر  09

 .با قصد تجارت برنج دو کشور بازدید کردند

میلیارد دالر را  0.5درصد برنج جهان به ارزش  00ترین واردکنندگان برنج در جهان است و این کشور حدود  ایران یکی از بزرگ

 .کند وارد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱1127 
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 صادرات و واردات
 - ۳1/۱4/1۱فارس

 شود میلیون دالر صرف واردات چای می ۹66ساالنه / درصد چای مورد نیاز از طریق واردات 8۹تأمین 
دولت امسال تا کنون در تولید چای   که با اقدامات و حمایترئیس سازمان چای کشور با بیان این

میلیون دالر صرف  ۹66درصد چای مورد نیاز، ساالنه حدود  8۹برای تأمین : ایم، گفت افزایش داشته
 .شود واردات این محصول می

درصد از  0.5تا  0معیت حدود یک درصد از جمعیت کل جهان، حدود ایران با ج خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .رود های اصلی مردم ایران به شمار می مصرف کل چای دنیا را به خود اختصاص داده و چای به عنوان یکی از نوشیدنی

و تولید این محصول با افت  های اخیر به دلیل کم توجهی مسئولین بسیاری از باغداران باغات خود را رها کردند از آنجا که در سال

 .شدید کمی و کیفی مواجه شد این صنعت دچار لطمات زیادی شد

در دو سال اخیر با توجه خاص مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و دولت به صنعت چای و اقدامات انجام شده : براساس این گزارش

 .ر از وضعیت بهتری هم برخوردار شودای نه چندان دو این صنعت تا حدودی احیا شده و امید است که در آینده

هزار هکتار از اراضی شمال کشور زیر کشت چای است که حدود  90براساس آمارهای موجود از سازمان چای در حال حاضر حدود 

 .درصد آن هم در مازندران واقع شده است 04درصد آن در گیالن و  94

ت که این رقم با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل مرتبط در تن در هکتار اس 0متوسط تولید برگ سبز باغات چای حدود 

 .مناطق متغیر است 

از آغاز فصل برداشت برگ : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت

 .درصد رشد نسبت به کل تولیدات سال قبل است 05رداشت شده که این مقدار بیانگر هزار تن ب 00سبز چای تاکنون 

درصد برگ سبز چای تولید شد و  05سال گذشته فقط : ماه تا پایان فصل برداشت فاصله داریم گفت 0.5وی با بیان اینکه حدود 

 .ایم تهتن نسبت به سال گذشته افزایش برداشت برگ سبز چای داش 0براین اساس تاکنون 

اگرچه در یک ماه و نیم تابستان میزان : رئیس سازمان چای کشور به بیان دالیل افزایش تولید در سال جاری پرداخت و گفت

های اخیر کمیت و  در هفته  نزوالت جوی چندان مناسب نبود، اما در روزهای اخیر آن شرایط تا حدودی جبران شده و بارش باران

 .کیفیت را جبران کرده است

توجه وزارت جهاد کشاورزی و دولت در سال گذشته باعث افزایش احساس امید در بین باغداران شده بطوری که : وی افزود

های هرز و همچنین تغذیه و کوددهی به موقع و مناسب توانستند  باغداران با انجام عملیات به زراعی و شخم زنی و حذف علف

 .ایش دهندکمیت و کیفیت را در تولید این محصول افز

 چای ایرانی تولید کارخانجات فروخته شد* 

دهند و این نگاه هم مکرر از سوی رهبر  روز بهان با تأکید بر اینکه مردم کشور با نگاه عزتمدانه به اقتصاد، به تولید داخل اهمیت می

چای تمام تولیدشان را به فروش با توجه به تولید کیفی مناسب امسال کارخانجات : شود، گفت معظم انقالب به مردم اعالم می

 .دار نمانده است های اول و دوم محصولی روی دست کارخانه اند و از چین رسانده

 عدم بکارگیری سم در تولید چای ایرانی* 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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چای ایرانی در جهان منحصر به فرد است و از هیچ گونه سمی در تولید آن استفاده : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .شود نمی

شود که چای ایرانی خالص، بهداشتی و عاری از سم و بدور از  استفاده نکردن از سم در باغات چای باعث می: وزبهان بیان داشتر

 .شود مواد شیمیایی باشد و این خواص باعث به فروش رفتن چای به قیمت مناسب و رونق اقتصادی می

 انبارهای چای سنواتی بسته شد* 

ایش قیمت تضمینی برگ سبز چای در دو سال گذشته را عامل دیگر افزایش تولید عنوان کرد و رئیس سازمان چای کشور افز

و عدم باز شدن انبارها در فصل برداشت باعث شده چای ایرانی اقبال ( 00چای تولیدی قبل از سال )سنواتی   کنترل چای: افزود

 .مردم را به دست آورد و به راحتی به فروش برسد

از این چای : میلیارد تومان است، گفت 005بیان اینکه ارزش برگ سبز چای خریداری شده از کشاورزان حدود وی در ادامه با 

 .شود تن برگ سبز چای خشک استحصال می 044هزار و  05حدود 

بطور  میلیون تومان تولید شد که 044میلیارد و  00تن برگ سبز چای به ارزش  544هزار و  90در چین بهاره : روزبهان افزود

 .کامل وجه آن تأمین و به کشاورزان پرداخت شد

ارزش این میزان : هزار تن برگ سبز چای تولید شده گفت 90رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه در چین تابستانه حدود 

 .واریز شده استدرصد از وجه خرید چای به حساب کشاورزان  00هزار میلیارد تومان است و تاکنون  00برگ سبز چای معادل 

میلیارد تومان کشاورزان بابت  00درصد کل بهای چای به حساب کشاورزان واریز شده و به عبارتی مبلغ  00تا االن : وی افزود

 .اند فروش برگ سبز چای از دولت دریافت کرده

اب سازمان چای موجود است که میلیارد تومان پول در حس 04علیرغم پرداخت مطالبات چایکاران هنوز مبلغ : روزبهان تصریح کرد

شود و به این ترتیب تا چند  میلیارد تومان دیگر به باغداران پرداخت می 09با تأمین قدرالسهم چایکاران برای پرداخت به کشاورزان 

 .رسد میلیارد تومان می 94درصد یعنی مبلغ  04روز آینده میزان پرداختی سازمان چای به حدود 

ن اصلی در بهبود وضعیت تولید چای کشور مردم هستند که با خرید جنس و کاالهای ایرانی در راستای وی با بیان اینکه قهرما

ها انگیزه چایکاران را از تولید باال برده  تأمین به موقع نقدینگی توسط دولت و کارخانه: کنند، گفت حمایت از تولید داخل تالش می

 .است

هزار هکتار از باغات  9شود و احیای  دهم نفر به اشتغال کشور اضافه می 0باغ چای  با فعال شدن هر هکتار: روزبهان تصریح کرد

 .نفر بطور مستقیم است 044هزار و  0زایی برای  رها شده کشور در سال زراعی جاری به معنای اشتغال

افزایش اشتغال و : بیان داشتدرصد چای مورد نیاز کشور از طریق واردات است،  05رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تأمین 

 .افزایش درآمد، کاهش واردات را به دنبال دارد

 .تولید همیشه تابع شرایط جوی است: شود، افزود درصد باغات چای به صورت دیم آبیاری می 90وی با اشاره به اینکه 

هکتار کاهش یافته و  544ر هکتار به هزا 05سال گذشته، باغات مجهز به سیستم آبیار تحت فشار از  05در : روزبهان بیان داشت

 .های آبیاری هم از بین رفته است درصد شبکه 94ایم بلکه  این امر بدان معنی است که نه تنها با آبیاری تحت فشار همراه نبوده

 شود میلیون دالر صرف واردات چای می ۹66* 

اگر چای در : شود، گفت ف واردت چای به کشور میمیلیون دالر صر 544رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تقریبا حدود 

 .میلیون دالر را صرف واردات کرد 054کشور تولید نشود ساالنه باید مبلغ 
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چای محصول جایگزین ندارد و در صورت لزوم باید قهوه را جایگزین مصرف آن در کشور کرد که این محصول نیز : وی افزود

 .دهد وارداتی است و ارزش کشور را هدر می

تواند  ریزی برای افزایش تولید می با برنامه: روزبهان با اشاره به اینکه بزرگترین وارد کننده چای، همسایه ایران، پاکستان است، گفت

 .حتی به یک صادر کننده چای تبدیل شد

در ارتفاع و سطح  گونه محصولی در آن وجود ندارد، زیرا این اراضی درصد باغات چای کشور امکان کشت هیچ 04در : وی افزود

 .شود دار قرار دارند و در صورت رها شدن تبدیل به اراضی متروکه و غیر قابل کشت می شیب

 کند چای نفوذ آب را به زمین بیشتر می: رئیس سازمان چای کشور در مورد خواص چای برای حفظ ذخایر آب اظهار داشت

ها در  ها سازمان و سایر ارگان مایت وزارتخانه و شخص وزیر و پیگیریامسال با مصوبه خوب شورای تامین و ح: روزبهان تصریح کرد

های نظارتی دیگر مقرر شد، تا چای سنواتی براساس مصوبه  ها و ارگان های شمالی بخصوص گیالن و همچنین دادگستری استان

 .ها بماند و خارج نشود های تولید در انبار شورای تأمین استان تا آخر دوره

های  چنین بر این اساس مقرر شده تا چای پس از فصل تولید و برداشت با نظارت سازمان چای و غذا و دارو و ارگانهم: وی افزود

 .نظارتی فقط برای صادرات و آن هم برای مصارف صنعتی یعنی تولید اسانس، رنگ و عطر خارج شود

شود، تا با تخلف برخی افراد، اعتبار چای ایرانی  یبرای صادرات چای سنواتی نظارت کافی م: رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .خدشه دار نشود

میلیون دالر از خروج ارز  544زایی دارد، بلکه با این کار  توجه به تولید چای ایرانی نه تنها برای کشور اشتغال: براساس این گزارش

 .جلوگیری خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱6۱۱1۱7۳ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 سیرنزولی قیمت مرغ در سه روز گذشته/ صادرات مرغ به عراق از سر گرفته شد

مبنی بر پاک بودن کشور از آنفوالنزا از طی چند روز گذشته با توجه به بازدید وزیر جهاد و رئیس سازمان دامپزشکی عراق از ایران 

 .اولین محموله های صادراتی وارد این کشور شد

 ؛ با انتشار شیوع آنفوالنزا در مرغ های محلی یکی از روستاهای مازندرانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

سازمان دامپزشکی کشور به سازمان بهداشت جهانی این موضوع راگزارش کردکه کشور عراق هم به دنبال گزارشات سازمان جهانی 

 .واردات مرغ از ایران را متوقف کرد

اعالم البته خوشبختانه در دو هفته گذشته با توجه به بازدید وزیر کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی عراق از ایران و همچنین 

پاک بودن کشورتوسط سازمان دامپزشکی به سازمان جهانی، عراق مجدد تمایل به واردات مرغ از ایران را اعالم کرده درحالیکه 

 .چند روز اخیر اولین محموله های صادراتی وارد این کشور شد

اهشی را تجربه کرده به گونه ای که بنابراین گزارش؛ بعد از تعطیالت عید نوروز قیمت مرغ درکشور نسبت به سال گذشته روند ک

تومان  044هزار تومان بوده ودر استان مازندران با شایعه آنفوالنزا بعضا  0444الی  9944متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده بین 

ه زیراین قیمت توسط واسطه خریداری شده درحالیکه قیمت مرغ در حال حاضر نسبت به دو الی سه روز گذشته با افت قیمت روب

 .رو بوده که در صورت ادامه این روند مرغداران زیان خواهند کرد

در واقع صادرات به صورت مشروط میتواند تاثیر مثبت و منفی داشته باشد به گونه ای که در صورت مطابقت قیمت های صادراتی 

زایش هزینه های صادراتی وحمل به با قیمت داخلی وهزینه های تمام شده تولید سودآوری خوبی برای تولیدکنندگان دارد اما اف

زیان تولیدکننده است درحالیکه اگریارانه صادراتی برای تولید کننده یا صادر کننده که با قیمت منطقی از تولید کننده خریداری 

 .کرده همراه باشد میتواند مورد حمایت و کار آفرینی این بخش شود

شور تقریبا خطی است واز سویی تولید جوجه یک روزه به نوعی روند ثابتی در به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تولید مرغ در ک

شش ماه اول سال داشته که در صورت ثبات بازار و قدرت خرید مردم با مازاد تولید مواجه نخواهیم بود اما در برخی مواقع مردم با 

 .تولید کننده منجر خواهد شدچالش هایی در خرید مواجه شده که این امر در نهایت به کاهش قیمت و زیان 

هزار تن  05درصد آن به عراق بوده به طوری که در سه ماه اول سال حدود  94همچنین بیشترین حجم صادرات مرغ به عبارتی 

مرغ به این کشور صادر کردیم اما از سویی واردات به کشور افغانستان هنوز آغاز نشده درحالیکه هیچ مشکلی از نظر بهداشتی وجود 

 .اشته وتنها کار بازرگانی که بازرگانان باید انجام دهندند

در این راستا عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این 

قیمت گذاری شده در  0544الی  0044در حال حاضر قیمت مرغ در مراکز مختلف برای مصرف کننده بین : خصوص اظهار داشت

 .هزار تومان باشد 0حالیکه قیمت منطقی آن در شرایط فعلی برای مصرف کننده باید حدود 

 00متاسفانه در هفته اخیر که مجدد صادرات مطرح شده سفارت عراق در ایران بابت صدور برگه های مکلف شده حدود : وی افزود

هزینه های منجر به زیان تولیدکنندگان شده که یارانه های صادراتی از تولید  دالر از تولیدکنندگان مطالبه کرده که باال رفتن

 .کننده و صادر کننده میتواند منجر به حمایت و کارآفرینی این بخش شود

 .تومان است 0544الی  0444قیمت مرغ صادراتی حدود : حجت در خصوص صادرات قیمت مرغ بیان کرد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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عدم کشش بازار منجر به افت قیمت ها شده واز سویی با وجود تولید جوجه : خاطر نشان کردمدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی 

که روند ثابتی در شش ماهه اول سال داشته در صورت ثبات بازار وقدرت خرید مردم مازاد تولید نخواهیم داشت اما اگر مردم در 

 .زیان تولید کننده خواهد شد خرید با چالش مواجه شوند در نهایت این امر منجر به کاهش قیمت و

برنامه ریزی ومدیریت تولید از یکسال گذشته با همکاری اتحادیه سراسری وتشکل های استانی وابسته به اتحادیه :وی در ادامه گفت

 00الی  05،سازمان دامپزشکی ومعاونت اموردام حوزه عملیات اجرایی آن شروع شده به گونه ای ظرفیت تولید در این سامانه 

درصد برسد واز سویی با مشخص شدن  95درصد ثبت شده که امیدوارم با همکاری وزارتخانه وپیشنهاد اتحادیه ظرفیت به باالی 

میزان مصرف داخل، صادرات وذخایر نیاز کشور توان تولید را بر اساس آن تنظیم کرده تا شاهد کاهش قیمت ویا قیمت غیر واقعی 

 .برای مصرف کننده نباشیم

هزار تن مرغ به این  05بیشترین حجم صادرات مرغ به عراق است به گونه ای که در سه ماه اول سال حدود : یح کردحجت تصر

کشور صادر کردیم واز سویی صادرات به افغانستان آغاز نشده در حالیکه هیچ مشکلی از نظر بهداشتی وجود نداشته وتنها کار 

 .بازرگانی آن مانده است

رات مرغ که با گزارش سازمان جهانی از انتشار شیوع آنفوالنزا متوقف شده بود طی دو هفته گذشته با توجه به بنابراین گزارش؛ صاد

بازدید وزیر کشاورزی ورئیس سازمان دامپزشکی عراق از ایران وهمچنین سازمان دامپزشکی کشوربا اعالم پاک بودن کشور از چند 

ا کنون محموله ای وارد افغانستان نشده که در صورت اتمام پروسه اداری صادرات روز اخیر صادرات به این کشور آغاز شده اما ت

 .مجدد به این کشور شروع خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱۳۱۱۱ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 واردات موز شدمیلیون دالر صرف  489

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 009هزار تن موز به ارزش  090بر اساس آمار گمرک در پنج ماهه سال جاری 

ر تن موز هزا 090.5، بر اساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 009.0سبز یا خشک کرده به ارزش 

درصد افزایش را نشان  09.00درصد و از نظر ارزشی  54.09واردات این کاال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 00.9رده به ارزش هزار تن موز سبز تازه یا خشک ک 95.0افزاید در مرداد ماه  این گزارش می

درصد کاهش  09.00درصد افزایش و از نظر ارزشی  0.09واردات این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد رانشان می

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱1166۱/16۱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5311883/183


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

1۱2 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 های ایران ماند موزهای وارداتی پشت دروازه

 .انتقال موزهای وارداتی با کامیون های چادری تاثیری در فساد پذیری میوه ندارد: رئیس اتحادیه میوه وسبزی بیان کرد

از گذشته تا کنون موز میزبان مجالس غم و شادی ما بوده و واردات آن  قتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار ا

براساس مصرف داخل صورت گرفته، از سویی در گذشته این واردات گلوگاهی داشته که در حال حاضر همه افراد از طریق ترکیه 

 .میتوانند اقدام به واردات آن کنند

ساس این گزارش؛ واردات موز از حدود دو ماه گذشته بین سرمایه گذاران اصلی و جزئی محلی برای رقابتی شده، زیرا قیمت برا

 044هزار و 9الی  044هزار و 0تومانی بیش از سه ماه است که به قیمت  044هزار و  9الی  944هزار و 0تمام شده بین حدود 

 .ذاران اصلی، می توانند در این میدان به سبب ضررو زیان وارده دوام بیارندتومان به فروش می رسد و تنها سرمایه گ

البته الزم به ذکر است که فصل تابستان و کاهش سطح قیمت جهانی در قیمت فروش محصول تاثیر گذار بوده که البته با ورود به 

 .فصل پاییز مطمئناً قیمت محصول افزایش پیدا میکند

میلیون دالر به کشور  009.0هزار تن موز سبز یا خشک کرده به ارزش  090.5ج ماه نخست سال جاری بر اساس آمار گمرگ در پن

درصد  09.00درصد و از نظر ارزشی  54.09وارد شده که واردات این کاال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .افزایش را نشان میدهد

مطلع شدیم که در گذشته واردات موز با  باشگاه خبرنگاران جوانداران با  ینده کامیوندر همین راستا؛ طی تماس های تلفنی نما

های یخچال دار ترک به مرز بازرگان و به سمت سردخانه کشور انتقال داده  های یخچال دار به مرز ترکیه و از آنجا با کامیون کشتی

های چادری  دار ترک، ممنوع شده که براساس آن بار موز از طریق کامیون های یخچال ورود کامیون 90 مرداد 00شده اما از تاریخ 

های کشور منتقل شده و در ظاهر آن به سبب کال بودن تغییری ایجاد نکرده اما از سویی این دمای باال میتواند موجب  به سردخانه

 . فساد پذیری و تغییرات شیمیایی در میوه شود

: در این خصوص اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جواناین راستا، حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با  که در

های چادری مسبب تغییرات  موزهای وارداتی کامال کال ومانند خیار سبز بوده وانتقال آن به سردخانه های کشور با کامیون

 .یی و فساد پذیری میوه نخواهد شدشیمیا

دار واردات موز به سردخانه ها صورت گیرد بهتر است اما با وجود مشکل ممنوعیت ورود  های یخچال اگر با کامیون: وی بیان کرد

کمتر  هایی در آن ایجاد شود که در بازار تمایل به خرید آن ها تنها ممکن است بخشی از موزها که دیر برداشت شده شته کامیون

 . باشد

ها انتقال داده شده و با استفاده از  ها به سالن روز آن 05های کشور بعد از  پس از واردات موز و انتقال آن به سردخانه: مهاجران افزود

 .آمیزی در مغز میوه تاثیری ندارد ای که این رنگ آمیزی شده به گونه گاز هیتلن رنگ

سالیان گذشته با ترکیه نسبت به ترانزیت و حمل بار با کامیون ترک مشکالتی داریم در  از: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد

 .حالیکه این امور به تصمیمات گمرکات بستگی دارد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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حرارت دمای هوا به هیج وجه تاثیری در خرابی و تغییر شیمیایی آن ندارد زیرا محصول صیفی جات و سبزی از : وی در پایان گفت

شهر و شیراز و از آنجا به دبی انتقال داده شده در صورتی که گرمای باالی دمای کشور در خرابی آن تاثیری ورامین به سمت بو

 .ندارد

ممنوع شده و از آن تاریخ به بعد واردات موز به  90مرداد  00های ترک به کشور از تاریخ  بر اساس این گزارش؛ ورود کامیون

ها با توجه به دمای هوا  دری صورت می گیرد و از طرفی انتقال میوه توسط این کامیونهای چا های کشور از طریق کامیون سردخانه

هایی در آن ایجاد شود که بازار و  تغییری در فسادپذیری آن نداشته و تنها ممکن است به سبب تاخیر در برداشت شته

 .کنندگان تمایلی به خرید آن نداشته باشند مصرف

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱1۱142 
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 صادرات و واردات
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, سه شنبه 

 هزار تن شکر برزیلی برای تامین نیاز کشور 4۹6ورود 
مادر تخصصی شرکت بازرگانی و براساس دستورالعمل شرکت : گفت 0مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 . شود هزار تن محصول شکر از برزیل وارد کشور می 054های صورت گرفته،  نیازسنجی

واردات شکر بر اساس نیازسنجی شرکت مادر تخصصی غله و بازرگانی بوده زیرا وظایف این شرکت : سیاوش حسین پور اظهار کرد

 .تامین کاالهای اساسی کشور است

وارداتی توسط چهار کارخانه شکر در خوزستان، تصفیه و از طریق شرکت غله و خدمات بازرگانی در قالب تنظیم شکر : وی افزود

 .وارد استان خواهد شد( ره)شهریور از بندر امام خمینی  04اولین کشتی حامل شکر وارداتی، . رسد بازار به دست مصرف کننده می

دیگری مثل برنج و روغن جهت تامین کمبودها، کاالهای مربوطه از کشورهای در صورت نیاز به کاالی : حسین پور تصریح کرد

 .خارجی، وارد و در بازار توزیع خواهد شد

http://iranecona.com/1۱۳24 
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 صادرات و واردات
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, سه شنبه 

 دو برابری واردات گوشت برزیلیافزایش 
صادرکنندگان گوشت گاو برزیلی با برداشته شدن ممنوعیت سه ساله از سوی ایران برای واردات از ایالت پارانا، آماده دو برابر کردن 

 . شان هستند صادرات

وضع  0400نون گاوی در سال انجمن صادرکنندگان گوشت گاو برزیلی اعالم کرد با پایان این ممنوعیت که در پی شیوع بیماری ج

 .هزار تن افزایش پیدا کند 000تواند ظرف سه تا چهار سال آینده به  شده بود، صادرات ساالنه گوشت گاو برزیلی به ایران می

تن  500هزار و  00بر مبنای سال به سال چهار درصد افزایش یافت و به  0400میزان صادرات گوشت گاو برزیلی به ایران در سال 

درصد از  00حدود . میلیون دالر رسید 000.0د در حالیکه ارزش صادرات در همین مدت با افزایش سه درصدی، به حدود رسی

 .گیرد واردات گوشت گاو ایران از برزیل انجام می

تن  554و هزار  094به رکورد  0400بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی جی او سی، واردات گوشت گاو برزیلی از سوی ایران در سال 

از نظر میزان واردات، ایران ششمین . میلیون دالر رسیده بود اما ایران از آن زمان تولید داخلی را افزایش داده است 000به ارزش 

تن در صدر  000هزار و  004واردکننده بزرگ گوشت گاو برزیلی است در حالیکه هنگ کنگ در چهار ماه اول امسال با واردات 

 .قرار داشت

http://iranecona.com/1۱۳27 
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 صادرات و واردات
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, یکشنبه 

 بازار آبمیوه صادراتی در حال نابودی است
ها هشدار  ار پس از حذف تحریمرییس انجمن صنایع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه نسبت به ازدست دادن باز

 . تولیدکنندگان داخلی باید بجنبند در غیر این صورت ممکن است به راحتی بازار را از دست دهیم: داد و گفت

ها از جمله صنایع غذایی از کاالهای جدید استقبال  ها در بسیاری از حوزه آبادی ، با تاکید بر اینکه پس از حذف تحریم اهلل داوود ولی

دهد تا تولید  در چنین شرایطی باید دید دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان چه اقداماتی را انجام می: ود، اظهار کردش می

 .آسیب نبیند

هر کشوری : کنندگان داشته باشد تا به تولید داخل آسیب نرسد، گفت ای از تولید تواند حمایت تعرفه وی با بیان این که دولت می

ایران نیز با توجه به . تواند تاثیرگذار باشد درات داشته باشد لذا درنظرگرفتن تعرفه مناسب برای کنترل واردات میکند صا تالش می

 .تواند در زمینه آبمیوه به خوبی فعال باشد و صادرات داشته باشد ها می تنوع میوه

ر اینکه آبمیوه ایران بسیار کیفیت باالیی دارد و رییس انجمن صنایع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه با تاکید ب

با توجه به پتانسیل : های خارجی برخوردارند، تصریح کرد ای تولید داخل نیز از کیفیت باالتری نسبت به نمونه های میوه نوشیدنی

 .های ایرانی باید به صورت جدی در عرصه صادرات فعالیت کنیم کارخانه

های طراحی  بندی هاست که از بسته در این عرصه نیز مدت: آبمیوه اظهار کرد  بندی د تنوع در نوع بستهداوودآبادی با اشاره به کمبو

رود محصوالت جدید وارد بازار شود که این  ها انتظار می شود و تنوعی ایجاد نشده اما با حذف تحریم شده در گذشته استفاده می

 .مساله طبیعی است

http://iranecona.com/112۱۳ 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  12پنجشنبه 

 قیمت هر کیلو انار صادراتی کمتر از نیم دالر

دهد که عراق  یکنند که صادرات انار را بار دیگر از اواخر شهریور ماه از سرگیرند، آمارها نشان م ریزی می که مسئوالن برنامه در حالی

  .ماه نخست امسال تنها مشتری انار ایرانی بوده است؛ آن هم به قیمت کیلویی کمتر از نیم دالر طی پنج

به گزارش خبرنگار ایسنا، سرمازدگی طی هفت سال گذشته باعث شده بود که تولید انار در کشور کاهش و قیمت آن افزایش یابد، 

  .با این حال قرار است بار دیگر از شهریور امسال صادرات انار از سر گرفته شود. یوه نبودبنابراین کشور قادر به صادرات این م

دهد که طی پنج ماه نخست سال جاری تنها کشور مشتری انار ایران، عراق بوده که در  بر همین اساس آمارهای گمرک نشان می

 .تن انار از ایران خریداری کرده است 090این مدت حدود 

به این ترتیب مجموع صادرات . دالر 4.00شود، یعنی حدود  تومان تمام می 0944یلوگرم انار صادراتی برای عراق حدود قیمت هر ک

  .هزار دالر ارزآوری داشته است 040انار که ارزش هرکیلوگرم آن کمتر از یک دالر است، برای کشور کمی بیشتر از 

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱412۱7475 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  1۱جمعه 

واردات بیش از حد محصوالت کشاورزی نشان دهنده عدم موفقیت در تامین امنیت غذایی است ;

 <کشاورزی
گذاری و فرهنگ سازی دو عنصر مهم در تامین امنیت غذایی  ه سیاستنایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینک 

عبدالرحمان رستمیان .واردات بیش از حد محصوالت کشاورزی نشان دهنده عدم موفقیت در تامین امنیت غذایی است: است، گفت

در قوانین و اهداف راهبردی همواره : به تامین امنیت غذایی اشاره دارد، افزود 0040با بیان اینکه یکی از بندهای سند چشم انداز 

مندی عادالنه از یک سبد غذایی سالم، کافی و مطلوب هستیم تا امنیت و میزان ارزشمند بودن غذا در کشور تامین  به دنبال بهره

دو  هم سیاستگذاری و هم فرهنگ استفاده از مصرف غذای سالم: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد.شود

عنصر مهم در رسیدن به تامین امنیت غذایی است لذا باید با آگاهی دادن به مردم تالش کنیم که غذای مطلوبی مصرف شود و از 

سویی دیگر باید سالمت کواد غذایی را تامین کرد و نگذاریم آلودگی ها و استفاده بیش از حد از سموم بر سر سفره های مردم 

م در مجلس نهم، با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه به بحث تامین امنیت غذایی اشاره شده این نماینده مرد.سرازیر شود

در این قانون مسئولیت این حوزه بر عهده وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان بود که به بحث : است، تصریح کرد

برای رسیدن به تامین امنیت غذایی نباید مزارع : وی یادآور شد.کاهش سموم در تولید محصوالت کشاورزی نیز تاکید شده است

کشاورزی با پساب ها و فاضالب ها آبیاری شوند، از سویی دیگر باید به تدریج به سمت کاهش سطح قند غذاها پیش برویم و 

تفاده بیش از حد از روغن، رستمیان با تاکید براینکه در بعضی از غذاها اس.مصرف استفاده بیش از حد نمک را نیز کنترل کنیم

کاهش مصرف روغن و اسیدهای چرب اشباع شده نیز باید در دستور کار : بیماری های زیادی را برای مردم ایجاد می کند، افزود

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه امنیت غذایی .واقع شود و در این زمینه الزم است تا فرهنگسازی دقیقی صورت گیرد

زمانیکه روستاها تحلیه می شود و اغلب چاه های کشاورزی از سوی صنایع : ه معنای تامین مواد غذایی است، تصریح کردب

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، .خریداری می شود قطعا امنیت غذایی را دچار مشکل کرده ایم

شته و مطمین نبودن از میزان سموم استفاده شده در محصوالت غذایی همه واردات مواد غذایی در کشور طی سال های گذ: گفت

نشان دهنده آن است که نتوانسته ایم به اهداف امنیت غذایی دست پیدا کنیم لذا باید در سال های باقی مانده از اجرای سند چشم 

 اقدامات موثرتری انجام داد 0040انداز 

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  1۱جمعه 

 <صادرات محصوالت صنایع غذایی کاهش یافتصنایع غذایی
ماه گمرک نشان از این دارد که صادرات محصوالت صنایع غذایی  5آمار .درصد است 9.00سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی  

محصوالت صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگونه های الکلی و سرکه ها، توتون و تنباکو و بدل »در قسمت . کاهش یافته است ایران

میلیون و  94در مدت مورد بررسی، .درصد از لحاظ ارزش، کاهش رخ داده است 00.59درصد از لحاظ وزن و  00.05« ساخته آنها

 9.00سهم ارزشی صادرات این محصوالت . ن از این محصوالت از کشور صادر شده استت 59000.5دالر به اندازه  090هزار و  005

بیشتر زیر مجموعه های این قسمت به غیر از فراورده های خوراکی گوناگون و کاکائو و فراورد های آن با کاهش مواجه .درصد است

. رخ داده است« ل توتون و تنباکوی ساخته شدهتوتون و تنباکو و بد»بیشترین کاهش صادرات در این قسمت در بخش . شده است

 90.04دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  0090تن به ارزش  0.0چرا که کل توتون و تنباکوی صادر شده 

 فرآورده»رتبه دوم کاهش صادرات در این بخش مربوط به .درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته است 90.94درصد از لحاظ وزن و 

تن به  000.0این محصوالت در این مدت، . می شود« های گوشت، ماهی، قشرداران و صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

 00.00درصد از لحاظ وزن و  09.00دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  509هزار و  099ارزش یک میلیون و 

نوشابه ها، آبگونه های »، «قند، شکر و شیرینی»در رتبه های بعدی کاهش صادرات، .دهددرصد از لحاظ ارزش کاهش را نشان می 

فراورده ها از سبزیجات، میوه ها یا سایر »، «آخال و تفاله صنایع خوراک سازی، خوراکی های آماده برای حیوانات»، «الکلی و سرکه

قرار دارند که هر کدام به ترتیب، از لحاظ « ، نان های شیرینیفراورده های غالت، آرد، نشاسته، فکول یا شیر» و « اجزا نباتات

در مقابل این کاهش صادرات، کاکائو و فراورده های .درصد کاهش داشته است 00.00و  00.00، 09.40، 00.00، 05.05ارزش، 

تن از این محصوالت  990.0ماه اول سال،  5در . درصد از لحاظ ارزش افزایش یافت 90.00درصد از لحاظ ورزن و  099.00آنها، 

 دالر صادر شده است 044هزار و  544میلیون و  00به ارزش 

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان

 ها درصدی قیمت مواد غذایی پس از رفع تحریم ۰6کاهش 

شود قیمت  ها، پیش بینی می های واردات پس از رفع تحریم با توجه به کاهش هزینه: ان مواد غذایی گفترئیس اتحادیه بنکدار

 .درصد کاهش بیابد 05تا  04موادغذایی 

قیمت اکثر : گفت خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه وگو با  محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت

 .موادغذایی به جز چند مورد ثابت مانده و تغییری نکرده است

درصد افزایش یافت و قیمت برخی حبوبات مانند نخود،  00قیمت برنج ایرانی به دلیل این که در انتهای فصل هستیم، : وی افزود

 .درصد افزایش یافت 04درصد و قیمت لپه هم  00به دلیل کاهش کشت و افزایش صادرات 

 .ها کاهش بیابد که البته انتظار به جایی است ها، قیمت مردم انتظار دارند پس از رفع تحریم: آقاطاهر با اشاره به رکود در بازار گفت

یابد،  ش میها کاه ها، کرایه کشتی و هزینه بیمه با توجه به اینکه پس از رفع تحریم: رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تصریح کرد

 .درصد کاهش بیابد 05تا  04کنیم قیمت موادغذایی  پیش بینی می

ها برخی از مواد مورد نیاز خود را به صورت صادرات مجدد از کشورهای  به گفته رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی در زمان تحریم

 .دیل ریال به دالر شددرصد کارمزد بابت تب 04کردیم که این امر منجر به پرداخت  همسایه تهیه می

های واردات قیمت موادغذایی کاهش بیاید اما قطعاً این امر در زمان خود اتفاق خواهد  شود با کاهش هزینه پیش بینی می: وی افزود

 .افتاد و به این زودی نخواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱۳25۱ 
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 صنایع غذایی
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, سه شنبه 

 ایم هیچ مجوزی برای استفاده از خمیرمرغ در سوسیس وکالباس نداده
های گوشتی به ویژه سوسیس و  گونه مجوزی برای استفاده خمیرمرغ در فرآورده هیچ: رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد

هفته آینده جلسات مشترکی با سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی برای بررسی این موضوع خواهیم  کالباس داده نشده و از

 . داشت

های گوشتی حتما سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و  که برای استفاده از خمیر مرغ در فرآورده نیره پیروزبخت با تاکید بر این

 .کنیم تا از خمیرمرغ استفاده نکنند های گوشتی نظارت می های تولید فرآورده بر کارخانه: دارو باید مجوز دهند، گفت

ممکن است سازمان : شده از سوی سازمان دامپزشکی برای فعالیت واحدهای تولید خمیرمرغ اظهار کرد وی در مورد مجوزهای صادر

طور کامل  های گوشتی را به های فرآورده خانههای دیگر مجوز داده باشد، ولی کار دامپزشکی برای استفاده از خمیرمرغ در حوزه

 .کنیم تا از خمیرمرغ استفاده نکنند کنترل می

که تاکید سازمان ملی استاندارد بر عدم استفاده از خمیر مرغ در سوسیس، کالباس و  رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به این

ایم و تا زمانی که به نتیجه  برای بکارگیری خمیرمرغ اعالم نکردههنوز موافقت خود را : های گوشتی است، تصریح کرد فرآورده

 .دهیم شود مجوز استفاده نمی نرسیم که خمیرمرغ در زمینه مطلوب تولید می

از : های مختلف اشاره کرد و گفت های گوشتی توسط سازمان پیروزبخت در پایان به بررسی موضوع استفاده از خمیرمرغ در فرآورده

شود تا بررسی مجدد نسبت به  لسات مشترک سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی آغاز میهفته آینده ج

 .های گوشتی داشته باشیم استفاده از خمیرمرغ در فرآورده

یع غذایی استفاده توان از خمیرمرغ در صنا که سازمان دامپزشکی از آذرماه سال گذشته بارها اعالم کرده است که می با وجود این

ها مقاومت  کرد، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو به دلیل تامین بهداشت و سالمت جامعه تاکنون مقابل خواسته کارخانه

های گوشتی برای اخذ مجوز بکارگیری خمیرمرغ باید دید این دو سازمان تا چه  های فرآورده اند اما با توجه به تالش کارخانه کرده

 .کنند ها مقاومت می مانی در مقابل خواسته سازمان دامپزشکی و کارخانهز

http://iranecona.com/1۱۳21 
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 صنایع غذایی
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, یکشنبه 

 بازار آبمیوه صادراتی در حال نابودی است
ها هشدار  نندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه نسبت به ازدست دادن بازار پس از حذف تحریمرییس انجمن صنایع تولیدک

 . تولیدکنندگان داخلی باید بجنبند در غیر این صورت ممکن است به راحتی بازار را از دست دهیم: داد و گفت

ها از جمله صنایع غذایی از کاالهای جدید استقبال  ی از حوزهها در بسیار آبادی ، با تاکید بر اینکه پس از حذف تحریم اهلل داوود ولی

دهد تا تولید  در چنین شرایطی باید دید دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان چه اقداماتی را انجام می: شود، اظهار کرد می

 .آسیب نبیند

هر کشوری : باشد تا به تولید داخل آسیب نرسد، گفتکنندگان داشته  ای از تولید تواند حمایت تعرفه وی با بیان این که دولت می

ایران نیز با توجه به . تواند تاثیرگذار باشد کند صادرات داشته باشد لذا درنظرگرفتن تعرفه مناسب برای کنترل واردات می تالش می

 .تواند در زمینه آبمیوه به خوبی فعال باشد و صادرات داشته باشد ها می تنوع میوه

صنایع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه با تاکید بر اینکه آبمیوه ایران بسیار کیفیت باالیی دارد و رییس انجمن 

با توجه به پتانسیل : های خارجی برخوردارند، تصریح کرد ای تولید داخل نیز از کیفیت باالتری نسبت به نمونه های میوه نوشیدنی

 .ت جدی در عرصه صادرات فعالیت کنیمهای ایرانی باید به صور کارخانه

های طراحی  بندی هاست که از بسته در این عرصه نیز مدت: آبمیوه اظهار کرد  بندی داوودآبادی با اشاره به کمبود تنوع در نوع بسته

زار شود که این رود محصوالت جدید وارد با ها انتظار می شود و تنوعی ایجاد نشده اما با حذف تحریم شده در گذشته استفاده می

 .مساله طبیعی است

http://iranecona.com/112۱۳ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس1۱۳1شهریور ماه  1۱سه شنبه 

 ایم  مجوزی برای استفاده از خمیرمرغ در سوسیس وکالباس نداده

های گوشتی به ویژه  گونه مجوزی برای استفاده خمیرمرغ در فرآورده هیچ: د تاکید کردرییس سازمان ملی استاندار <صنایع غذایی

سوسیس و کالباس داده نشده و از هفته آینده جلسات مشترکی با سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی برای بررسی این موضوع 

 .خواهیم داشت

های گوشتی حتما سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و  یر مرغ در فرآوردهکه برای استفاده از خم نیره پیروزبخت با تاکید بر این

 .کنیم تا از خمیرمرغ استفاده نکنند های گوشتی نظارت می های تولید فرآورده بر کارخانه: دارو باید مجوز دهند، گفت

ممکن است سازمان : یرمرغ اظهار کردشده از سوی سازمان دامپزشکی برای فعالیت واحدهای تولید خم وی در مورد مجوزهای صادر

طور کامل  های گوشتی را به های فرآورده های دیگر مجوز داده باشد، ولی کارخانه دامپزشکی برای استفاده از خمیرمرغ در حوزه

 .کنیم تا از خمیرمرغ استفاده نکنند کنترل می

اندارد بر عدم استفاده از خمیر مرغ در سوسیس، کالباس و که تاکید سازمان ملی است رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به این

ایم و تا زمانی که به نتیجه  هنوز موافقت خود را برای بکارگیری خمیرمرغ اعالم نکرده: های گوشتی است، تصریح کرد فرآورده

 .دهیم شود مجوز استفاده نمی نرسیم که خمیرمرغ در زمینه مطلوب تولید می

از : های مختلف اشاره کرد و گفت های گوشتی توسط سازمان بررسی موضوع استفاده از خمیرمرغ در فرآوردهپیروزبخت در پایان به 

شود تا بررسی مجدد نسبت به  هفته آینده جلسات مشترک سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی آغاز می

 .اشیمهای گوشتی داشته ب استفاده از خمیرمرغ در فرآورده

توان از خمیرمرغ در صنایع  که سازمان دامپزشکی از آذرماه سال گذشته بارها اعالم کرده است که می به گزارش ایسنا، با وجود این

غذایی استفاده کرد، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو به دلیل تامین بهداشت و سالمت جامعه تاکنون مقابل خواسته 

های گوشتی برای اخذ مجوز بکارگیری خمیرمرغ باید دید این  های فرآورده اند اما با توجه به تالش کارخانه ت کردهها مقاوم کارخانه

 .کنند ها مقاومت می دو سازمان تا چه زمانی در مقابل خواسته سازمان دامپزشکی و کارخانه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

111 
 

 صنایع غذایی
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  ۳دو شنبه 

 کانون انجمن های صنایع غذایی متولی بررسی ضوابط برچسب گذاری

در جلسه ای که با حضور هدایت حسینی، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی  <صنایع غذایی

محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره و کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، دبیران و  سازمان غذا و دارو،

اعضای کمیته های فنی انجمن های صنایع غذایی برگزار شد، ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و آشامیدنی مورد بررسی قرار 

 .گرفت

صنایع غذایی و هدایت حسینی، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، در جلسه ای که با حضور نمایندگان انجمن های 

آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو پیرامون مساله برچسب گذاری برگزار شد، مقرر گشت ضوابط این موضوع در جلسه ای با 

 .حضور نمایندگان انجمن ها و نماینده وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گیرد

در ابتدا سازمان غذا و دارو ضوابط برچسب : دای جلسه کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفتدر ابت

گذاری را تغییر داد و طی تعاملی که با کانون انجمن های صنایع غذایی ایران داشت، این ضوابط با حضور نماینده هر تشکل در 

 .تکمیته فنی کانون مورد بررسی قرار گرف

در روز جهانی غذا که مهر ماه سال گذشته برگزار شد، متن تایید شده آخرین ضوابط برچسب گذاری سازمان غذا و : وی ادامه داد

دارو که به امضای نماینده تمام تشکل ها رسیده بود، ارائه شد اما این سازمان فصلی را تحت عنوان چراغ راهنمایی به این ضوابط 

اکنون الزم است برای درج برچسب گذاری ها با همکاری طرفین به اتفاق نظر برسیم . ید صنعت قرار نگرفتاضافه کرد که مورد تای

 .و تصمیمی بگیریم که به نفع صنعت و کشورمان باشد

دلیل آن هم این است که به دلیل نداشتن . در حال حاضر در برخی حوزه ها این ضوابط قابلیت اجرا ندارد: زرگران تاکید کرد

 .هی مردم به ویژه در چراغ های قرمز نگران این هستیم که سرانه مصرفی برخی کاالها کاهش یابدآگا

 .پس از طرح این مقدمه از هر انجمن یک نماینده موضوعاتی را پیرامون برچسب گذاری مطرح کرد

 آگاه سازی مردم در آغاز برچسب گذاری

اعتقاد من این است که اعمال برچسب گذاری نیاز به بستر : ی، تصریح کردپرویز جهانگیری، دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذای

در بحث . زمانی که وجود روغن پالم در صنایع لبنی مطرح شد، صدماتی به صنعت و جامعه وارد شد. سازی و آگاه کردن مردم دارد

 .فاده می کنندصادرات هم با اعمال این روش رقبای ما وارد میدان می شوند و از این فرصت سوء است

پیشنهاد من استفاده از جدول ارزش غذایی به جای چراغ راهنمایی است، هم چنین برای برچسب گذاری نیز : وی اضافه کرد

 .فرصت بیشتری را به فعاالن صنعت غذا بدهیم

ابق با جمع بندی مط: محمد علوی فرد، عضو هیات مدیره و رییس کمیته فنی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، بیان کرد

اجمالی که توسط انجمن های صنایع غذایی انجام شده، آنها به دالیل مختلف اقتصادی، صادراتی و زیرساخت هایی که برای خود 

 .آماده کرده اند، باوجود مخالفت پیرامون این موضوع حاضر هستند در این راه با دولت همراه شوند

چراغ های سبز و نارنجی مشکلی ندارند اما در استفاده از رنگ قرمز با مساله مواجه  فعاالن این صنعت با اعمال: وی ادامه داد

 .هستند و برای اعمال آن فرصت بیشتری می خواهند

هدف ما جبهه گرفتن در برابر این قانون : وحید هوشنگ نژاد، عضو هیات رییسه انجمن شیرینی و شکالت، در ادامه عنوان کرد
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هدف برچسب گذاری به گونه ای نبوده که تغییر فرموالسیون را در پی داشته باشد چراکه این کار  نیست، از طرفی می دانیم

پیشنهاد من در وهله اول انتخاب رنگ ها به شیوه ای است که در ذهن مخاطب اثر بازدارنده نداشته . موجب تغییر فرآیند می شود

 .باشد

باعث قاچاق واردات و تضعیف صنعت می شود، نگرانی ما واردات قاچاق  از آنجایی که تضعیف محصوالت داخلی،: وی اضافه کرد

 .از طرفی اعمال این روش باعث جایگزین شدن محصوالت سنتی به جای محصوالت صنعتی می شود. است

آغاز و بعد آن برای ایجاد آگاهی باید از سنین پایین : هوشنگ نژاد آغاز تبلیغات فراگیر را به عنوان پیشنهاد خود مطرح کرد و گفت

 .قطعا هدف ما سالمت مصرف کننده است اما باید نگرانی تولید کننده هم رفع شود. را اجرا کنیم

حسین بختیار مقدم، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی، با تاکید بر اینکه هر اقدامی که در جهت حفظ سالمت مردم باشد قابل 

پس از اقدام تحقیقاتی درباره این کار به این نتیجه رسید که در میان برندهای بین انجمن صنایع لبنی : دفاع و احترام است، گفت

پیشنهاد ما این است که در مرحله نخست این مطالب با حضور وزیر بهداشت مورد بررسی قرار . المللی این کار خیلی معمول نیست

ی نوشته شده است، ما هم، چنین روشی را جایگزین چراغ گیرد و باتوجه به اینکه برروی کاالهای سراسر دنیا جدول ارزش تغذیه ا

 .ها کنیم

در دنیا موضوع برچسب گذاری اجباری نیست و اگر قرار به حل : در ادامه بهرام حسین زاده، نماینده کمیته فنی انجمن لبنی گفت

 .مساله سالمت مردم بود، کشورهای پیشرو پیش از اینها آن را اعمال می کردند

برای درج برچسب گذاری بر روی مواد غذایی باید مباحث مربوط به صادرات و رژیم های غذایی افراد در : دامه دادحسین زاده ا

 .گروه های سنی مختلف را نیز مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار دهیم

را از مصرف کننده حل زمانی که مشکل اصلی در کشور ما خود مصرفی است، برچسب گذاری با این اجبار مشکلی : وی اضافه کرد

 .نمی کند

 برچسب گذاری؛ مانع واردات قاچاق

هدایت حسینی، ، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه من خودم را 

بیماری های غیر واگیر تلفات بسیاری را  امروز: عضوی از فعاالن صنعت غذا می دانم و به دغدغه های این صنعت آگاه هستم، گفت

بر جوامع انسانی وارد می کند که منشا آن سه ماده قند، نمک و چربی است؛ دلیل تمرکز نشانگرها بر این سه ماده به همین علت 

 .است

تاسفانه اغلب مصرف م. باید با کمک فعاالن غذا به مردم آگاهی بدهیم تا محصوالت غذایی را به درستی مصرف کنند: وی ادامه داد

ما در درج برچسب . کننده ها به جدول ارزش غذایی توجهی ندارند و یا اینکه این جداول به صورت استاندارد تهیه نمی شوند

خواهش ما این است که در . گذاری بر روی مواد غذایی اولین هستیم و ممکن است این کار باعث بروز برخی مسائل در صنعت شود

 .رزشمند بهداشتی پیشرو باشیم و خدمتی جدید را با فعاالن صنعت غذا انجام دهیمانجام این کار ا

در این باره با صدا و سیما همراه هستیم و : حسینی درباره خواسته برخی انجمن ها که آگاه سازی مردم را مطرح کرده بودند، گفت

 .یغات را آغاز کنیمدرصد از انجمن ها در این مسیر فعال شوند می توانیم تبل 05تا  04اگر 

نیازی به درج این برچسب بر محصوالت صادراتی نیست و در : وی درباره وضع برچسب گذاری بر روی محصوالت صادراتی گفت

از آنجایی که کاالهای وارداتی قانونی از خرداد ماه ملزم به نصب . ارتباط با قاچاق واردات نیز به نظر من این کار، نشانه خوبی است

 .غی شده اند، مصرف کننده از خرید محصوالتی که چنین عالمتی را ندارد، خودداری می کندچنین چرا
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چراغ های سبز تا آخر شهریور ماه، نارنجی تا اول دی ماه و چراغ های قرمز تا آخر سال جاری بر روی مواد غذایی : وی تاکید کرد

 .نصب می شوند تا امکان آگاه سازی مردم فراهم شود

 ای برچسب گذاری باتوجه به ماهیت کاالتعیین رنگ ه

در فرهنگ ما رنگ قرمز طوری رواج یافته که معنای : در ادامه کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، گفت

جای پیشنهاد من جایگزینی رنگ نارنجی به . خطر را در ذهن متبادر می کند و همین امر ممکن است مانع از خرید مردم شود

قرمز است تا به این طریق سه رنگ سبز، زرد و نارنجی داشته باشیم؛ هم چنین به صنعت فرصت بیشتری دهیم تا بسترسازی های 

 .الزم برای این موضوع فراهم شود

کاال  پیشنهاد ما این است که در بازنگری ها، دامنه مجاز و سبزرنگ نمک، روغن و شکر باتوجه به ماهیت: زرگران خاطر نشان کرد

 .تعیین شود تا تولید کننده ها از حرکت بازنایستند و سرانه مردم کاهش نیابد

در حوزه صادرات نیز باید این نکته را مد نظر قرار داد که کارخانجات ما در فرآیند تولید امکان جدایی محصوالت : وی ادامه داد

باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که درج چراغ قرمز . ر می کندصادراتی و داخلی را ندارند، چراکه خط تولید آنها شبانه روزی کا

 .بر روی محصوالت صادراتی باعث تهدید صادرات و از دست دادن بازارهای بین المللی می شود

برای برچسب گذاری بهتر است هر محصولی با : در ادامه نوشین اوصیاء، مدیر فنی سندیکای صنایع کمپوت و کنسرو، نیز گفت

طبق این ضابطه کنسرو، ترشی، شور و سس، دارای برچسب قرمز می شود و این یعنی مصرف کننده آن را . ش مقایسه شودخود

 .همین امر باعث می شود واحدهای تولیدی که دیگر مانند قبل تولید نمی کنند از فعالیت بازایستند. نخرد

: ین برنامه باید به گونه ای باشد که تولید کننده متضرر نشود، گفتمحمدرضا هاتفی، رییس انجمن زیتون با تاکید بر اینکه اعمال ا

 .باید واحدهای علوم پزشکی در شهرستان ها به واحدهای تولیدی فرصت دهند تا این کار به درستی انجام شود

 اعمال داوطلبانه برچسب گذاری ها

برای درج برچسب برروی مواد غذایی، سهم : ه، گفتغالمحسین احمدی، نایب رییس هیات مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آبمیو

 .که در ارتباط مستقیم با مصرف کننده است باید به درستی اعمال شود (serving size )مصرفی

. از آنجایی که نیت نهایی شما اصالح مصرف شکر، روغن و چربی است، با اجبار و کنترل نمی توان به این هدف رسید: وی ادامه داد

پیشنهاد من تمدید یا اعمال داوطلبانه آن از سوی واحدهای تولیدی است تا صنایع مجبور به تغییر فرمول ساخت خود از این رو 

 .نشوند

هدف نهایی : سعیدرضا رضایی، مشاور مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت

ما در این قضیه هم پا با صنعت . محاسبه از میزان چربی، قند و نمک موجود درغذا آگاه باشدما این است که مصرف کننده بدون 

 .هستیم و باال یا پایین رفتن اعداد در نتایج خیلی موثر نیست

 ارائه رفرنس واحد برای رفع بالتکلیفی انجمن ها

هایی که نمونه ها را مورد بررسی قرار دادند آزمایشگاه : پریسا فالحی، مسئول کمیته فنی انجمن فرآورده های گوشتی، گفت

 .خواست ما ارائه یک رفرنس واحد است تا فعاالن از بالتکلیفی خارج شوند. به عدد قطعی نرسیدند (serving size) درمورد

وضوع مورد پیشنهاد ما برگزاری جلسات مشترک بین کمیته های فنی انجمن ها و سازمان غذا و دارو است تا این م: وی ادامه داد

از طرفی اعدادی که برای برچسب گذاری در نظر گرفته شده است یکسان نباشد تا حق تولید کننده ها . بررسی بیشتر قرار گیرد

 .تضییع نشود
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قند، نمک و چربی باید به گونه ای استفاده شود تا مصرف کننده را دچار : محمد مهدی پور، دبیر انجمن کره گیاهی، عنوان کرد

 .اگر با اجبار مردم را از مصرف آن منع کنیم کار درستی نیست. دمشکل نکن

 اعمال برچسب گذاری صنعت به صنعت

پیشنهاد من این است که در اعمال رنگ : محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، تاکید کرد

 .دهیم و تعاریف را در انجمن های مختلف مرور کنیمها تاخیر ایجاد کنیم و این کار را صنعت به صنعت انجام 

 کانون انجمن های صنایع غذایی متولی بررسی نظرات کارشناسان انجمن ها

کانون : هدایت حسینی، ، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در ادامه یادآور شد

 .ولی شود و نظرات کارشناسان انجمن ها را با حضور نماینده ما مورد بررسی قرار دهدانجمن های صنایع غذایی مت

می خواهیم موضوعی را به مردم بگوییم : علیرضا مناقبی، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد خوراکی و آشامیدنی، گفت

بحث اینجاست که صنعت . زمینه درک آن فراهم شود که معنای آن را حتی برخی از انجمن ها هم نمی دانند و باید برای مردم

 .دچار چالش نشود

اگر بخواهیم نان بدون دورریز به مصرف کننده بدهیم به فرمالسیون آن : وحید میرهادی، نماینده انجمن نان های صنعتی، گفت

یابد، ضمن تغییر کیفیت، آن را غیرقابل نمکی که در نان استفاده می کنیم اگر مقدار آن باتوجه به مقدار جدول تغییر . بازمی گردد

 .استفاده می کند، درحالی که هدف از تهیه نان صنعتی ایجاد نان با کیفیت مناسب است

محدوده اعداد و بازه رنگ های قرمز و نارنجی زیاد است و این موضوع صنعت را به : سعید محمدزاده، نماینده انجمن نوشابه، گفت

 .چالش می کشاند

برچسب گذاری در روغن نباتی آغاز شده هرچند اعمال آن اجباری نبوده : نماینده انجمن صنفی روغن نباتی، گفت علی جمالی،

 .در ضابطه برچسب گذاری بحث واردات مطرح است که دامنه کاربرد آن با مصرف خانگی تطابق ندارد. است

با حذف قند از نوشیدنی ها و شکالت رنگ آن : کید کردشبنم میرفخرایی، دبیر کمیته فنی انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت، تا

نارنجی یا سبز می شود اما قندی که جایگزین آن می شود برای همه مفید نیست و مصرف کننده ضرر بیشتری را متحمل می 

 .شود

سبز از شیرین ممکن است تولید کننده ها برای ورود به رنگ : محمدرضاعرب زاده کارشناس فنی انجمن نشاسته و گلوکز، گفت

 .کننده های مصنوعی استفاده کنند، بنابراین الزم است در این موضوع دقت بیشتری شود

ما مشکلی با برچسب گذاری قرمز در محصوالت نداریم اما می خواهیم تدبیری : علی شریعتی، دبیر انجمن چیپس و اسنک گفت

 .اتحاذ شود که چیپس های فله ای از بازار جمع شود

 د زمان برای همه وجود نداردامکان تمدی

برای اینکه از نکات مطرح شده در این جلسه به نتیجه برسیم یک گزارش از محصوالتی که : هدایت حسینی در ادامه تاکید کرد

 .نشانگر رنگی دارند، تهیه و پیشنهادات مطرح شود

 .کمیته ها بررسی شود تا به نتایج بهتری برسیم امکان تمدید زمان برای همه وجود ندارد و جمع بندی ها باید در: وی ادامه داد

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  15یک شنبه 

 <احتمال از دست رفتن بازار آبمیوه صادراتی صنایع غذایی;
ها هشدار  ن و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه نسبت به ازدست دادن بازار پس از حذف تحریمرییس انجمن صنایع تولیدکنندگا 

آبادی با  اهلل داوود ولی.تولیدکنندگان داخلی باید بجنبند در غیر این صورت ممکن است به راحتی بازار را از دست دهیم: داد و گفت

در : شود، اظهار کرد ها از جمله صنایع غذایی از کاالهای جدید استقبال می ها در بسیاری از حوزه تاکید بر اینکه پس از حذف تحریم

وی با بیان .دهد تا تولید آسیب نبیند چنین شرایطی باید دید دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان چه اقداماتی را انجام می

هر کشوری تالش : تولید داخل آسیب نرسد، گفت کنندگان داشته باشد تا به ای از تولید تواند حمایت تعرفه این که دولت می

ایران نیز با توجه به تنوع . تواند تاثیرگذار باشد کند صادرات داشته باشد لذا درنظرگرفتن تعرفه مناسب برای کنترل واردات می می

کنندگان و صادرکنندگان رییس انجمن صنایع تولید.تواند در زمینه آبمیوه به خوبی فعال باشد و صادرات داشته باشد ها می میوه

ای تولید داخل نیز از کیفیت باالتری  های میوه کنسانتره و آبمیوه با تاکید بر اینکه آبمیوه ایران بسیار کیفیت باالیی دارد و نوشیدنی

صه صادرات های ایرانی باید به صورت جدی در عر با توجه به پتانسیل کارخانه: های خارجی برخوردارند، تصریح کرد نسبت به نمونه

هاست که از  در این عرصه نیز مدت: آبمیوه اظهار کرد  بندی داوودآبادی با اشاره به کمبود تنوع در نوع بسته.فعالیت کنیم

رود محصوالت جدید  ها انتظار می شود و تنوعی ایجاد نشده اما با حذف تحریم های طراحی شده در گذشته استفاده می بندی بسته

 ین مساله طبیعی استوارد بازار شود که ا
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  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  11شنبه 

 دسته بندی فرآورده های غذاییمواد غذایی/ محصول غذایی بررسی می شود ۰۹سالمت ;
محصول غذایی با  05آورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از بررسی سالمت مدیر کل نظارت و ارزیابی فر <

یکی از برنامه های مهم سازمان : هدایت حسینی اظهار داشت.نام های تجاری مختلف که در بازار کشور عرضه می شوند، خبر داد

محصول غذایی  05وی از کنترل سالمت .روزانه انجام می شود غذا و دارو، کنترل و نظارت بر مواد غذایی در سطح عرضه است که

محصول  50محصول از این تعداد به صورت کشوری مورد ارزیابی قرار می گیرند بطوریکه این  50: در سطح عرضه خبر داد و افزود

کل نظارت و ارزیابی فرآورده  مدیر.از نام های تجاری مختلف که در سطح عرضه وجود دارند، خریداری و مورد آزمون قرار می گیرند

محصول نیز به صورت خاص مورد آزمون قرار می گیرند که در این  00: های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت

رابطه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را به صورت تخصصی تجهیز کرده ایم که این تعداد محصول را به صورت تخصصی 

دسته، فرآورده های  0دسته مختلف، فرآورده های گوشتی در  0روغن ها در : حسینی خاطر نشان کرد.ن قرار دهندمورد آزمو

دسته، عرقیات و نوشیدنی ها  04دسته، فرآورده های لبنی در  0دسته، فرآورده های شیرینی، شکالت و غالت در  9کنسروی در 

در صورت هرگونه عدم انطباق و ضوابط فنی و : وی گفت.بی قرار می گیرنددسته مورد ارزیا 0دسته، گروه نمک و چای در  0در 

بهداشتی سازمان غذا و دارو در فرآورده ها مشاهده شود، ضمن جلوگیری از توزیع آنها در سطح عرضه نسبت به اصالح فرایند تولید 

 اقدام می شود
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 صنایع غذایی

  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  11شنبه 

 افزایش قیمت نوشابه قانونی است صنایع غذایی:/دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی;
تعادل های صنایع غذایی از افزایش قیمت برخی محصوالت به جز کاالهای اساسی اولویت یک در راستای  دبیر کانون انجمن <

های اخیر صورت گرفته  های انرژی خبر داد و افزایش قیمت نوشابه را که در هفته ها با توجه به افزایش دستمزد و قیمت حامل نرخ

افزایش قیمت کاالهایی که در اولویت یک قرار ندارند مطابق با ضوابط سازمان حمایت   :کاوه زرگران اظهار کرد.قانونی خواند

وی با اشاره به اینکه فقط کاالهایی که .ها و واردات مواد اولیه، قانونی است دکنندگان با توجه به افزایش هزینهکنندگان و تولی مصرف

سایر کاالها طبق تعرفه سود : در اولویت یک قرار دارند مانند روغن، لبنیات، نان و آرد نیاز به مجوز افزایش قیمت دارند، تصریح کرد

های صنایع غذایی با اشاره به اینکه پس  دبیر کانون انجمن.دلیل باال رفتن قیمت تمام شده هستند تعریفی مجاز به افزایش نرخ به

برخی اقالم براساس نظام عرضه : ها در برخی کاالها لحاظ نشده بود، گفت ها تأثیر افزایش هزینه از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه

های  های انرژی، هزینه ها از جمله قیمت حامل توجه به میزان اثرگذاری افزایش هزینهاند و نوشابه نیز با  و تقاضا تعدیل هزینه داشته

سازی نرخ محصوالت براساس دستورالعمل  زرگران با بیان اینکه تعادل.افزایش نرخ داشته تا قیمت آن متعادل شود... گمرکی و

ر داشت برخی صنایع به دلیل عدم تحمل بازار از باید در نظ: کنندگان و تولیدکنندگان است، گفت جدید سازمان حمایت مصرف

ها  روند و خود حاضر به باال بردن قیمت نیستند اما برخی صنایع نیز با توجه به نظام عرضه و تقاضا، قیمت افزایش قیمت طفره می

 است تومان افزایش پیدا کرده 044به گزارش ایسنا، از اواخر مردادماه قیمت نوشابه حدود .کنند را تعدیل می
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 صنایع غذایی
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  1۱جمعه 

 <صادرات محصوالت صنایع غذایی کاهش یافتصنایع غذایی
ز این دارد که صادرات محصوالت صنایع غذایی ماه گمرک نشان ا 5آمار .درصد است 9.00سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی  

محصوالت صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگونه های الکلی و سرکه ها، توتون و تنباکو و بدل »در قسمت . ایران کاهش یافته است

لیون و می 94در مدت مورد بررسی، .درصد از لحاظ ارزش، کاهش رخ داده است 00.59درصد از لحاظ وزن و  00.05« ساخته آنها

 9.00سهم ارزشی صادرات این محصوالت . تن از این محصوالت از کشور صادر شده است 59000.5دالر به اندازه  090هزار و  005

بیشتر زیر مجموعه های این قسمت به غیر از فراورده های خوراکی گوناگون و کاکائو و فراورد های آن با کاهش مواجه .درصد است

. رخ داده است« توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده»صادرات در این قسمت در بخش بیشترین کاهش . شده است

 90.04دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  0090تن به ارزش  0.0چرا که کل توتون و تنباکوی صادر شده 

فرآورده »ه دوم کاهش صادرات در این بخش مربوط به رتب.درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته است 90.94درصد از لحاظ وزن و 

تن به  000.0این محصوالت در این مدت، . می شود« های گوشت، ماهی، قشرداران و صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

 00.00وزن و درصد از لحاظ  09.00دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  509هزار و  099ارزش یک میلیون و 

نوشابه ها، آبگونه های »، «قند، شکر و شیرینی»در رتبه های بعدی کاهش صادرات، .درصد از لحاظ ارزش کاهش را نشان می دهد

فراورده ها از سبزیجات، میوه ها یا سایر »، «آخال و تفاله صنایع خوراک سازی، خوراکی های آماده برای حیوانات»، «الکلی و سرکه

قرار دارند که هر کدام به ترتیب، از لحاظ « فراورده های غالت، آرد، نشاسته، فکول یا شیر، نان های شیرینی» و « اجزا نباتات

در مقابل این کاهش صادرات، کاکائو و فراورده های .درصد کاهش داشته است 00.00و  00.00، 09.40، 00.00، 05.05ارزش، 

تن از این محصوالت  990.0ماه اول سال،  5در . از لحاظ ارزش افزایش یافتدرصد  90.00درصد از لحاظ ورزن و  099.00آنها، 

 دالر صادر شده است 044هزار و  544میلیون و  00به ارزش 

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 عسل

 خبرنگاران جوان

 ر تولید عسل طبیعیضرورت استفاده داروهای ارگانیک د

 .استفاده از داروهای ارگانیک در تولید عسل طبیعی و امری بسیار مهم است: مدیرعامل اتحادیه زنبورداران بیان کرد

: ، اظهار داشتگاران جواناقتصادی باشگاه خبرنعفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور در گفتگو با خبرنگار 

تأثیر استفاده از داروهای ارگانیک در تولید عسل طبیعی و سالم امری مهم است که همواره باید روش استفاده از این دارو در قالب 

 .های الزم و جزوات در اختیار زنبورداران قرار گیرد آموزش

ا از سویی انتظار داریم که زنبورداران را مورد حمایت خود قرار گذاری در تولید عسل نداشته ام تاکنون دولت سرمایه: وی افزود

 .ها مجبور به استفاده داروهای قاچاق و وارداتی تاریخ گذشته نباشند دهند تا زنبورداران برای مبارزه بیماری زنبورستان

ای که باید یک مسئول از  شده به گونهبندی  خارج از سیستم زنبورداری تولید و بسته  در واقع عسل  :مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

سازمان دامپزشکی و مسئول سازمان غذایی بر این موضوع نظارت داشته باشد در حالی که این امر بر خالف اصول اقتصاد مقاومتی 

 .ترین اصول این اقتصاد است است زیرا تسهیل قوانین و مقررات یکی از مهم

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱1۱56۱ 
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 عسل
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, جمعه 

 لزوم استفاده از داروهای ارگانیک در تولید عسل طبیعی
 . تاستفاده از داروهای ارگانیک در تولید عسل طبیعی و امری بسیار مهم اس: مدیرعامل اتحادیه زنبورداران بیان کرد

تأثیر استفاده از داروهای ارگانیک در تولید عسل طبیعی و : عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور اظهار داشت

 .های الزم و جزوات در اختیار زنبورداران قرار گیرد سالم امری مهم است که همواره باید روش استفاده از این دارو در قالب آموزش

گذاری در تولید عسل نداشته اما از سویی انتظار داریم که زنبورداران را مورد حمایت خود قرار  دولت سرمایهتاکنون : وی افزود

 .ها مجبور به استفاده داروهای قاچاق و وارداتی تاریخ گذشته نباشند دهند تا زنبورداران برای مبارزه بیماری زنبورستان

ای که باید یک مسئول از  بندی شده به گونه رج از سیستم زنبورداری تولید و بستهخا  در واقع عسل  :مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

سازمان دامپزشکی و مسئول سازمان غذایی بر این موضوع نظارت داشته باشد در حالی که این امر بر خالف اصول اقتصاد مقاومتی 

 .ترین اصول این اقتصاد است است زیرا تسهیل قوانین و مقررات یکی از مهم

http://iranecona.com/11۱7۱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/44073


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

151 
 

 علوفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

155 
 

 قارچ

 خبرنگاران جوان

 افزایش ناگهانی قیمت قارچ در شهریور

درجه  00های خود را به  نواحدهای تولیدی نتوانسته دمای سال: رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ بیان کرد

 .گراد برسانند در نتیجه این امر منجر به افزایش ناگهانی قیمت شده است سانتی

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدحسن افشار رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ ایران در گفتگو با 

واحدهای تولیدی به سبب گرمای شدید به تابستان نتوانسته دمای : خصوص وضعیت تولید قارچ در شهریور ماه اظهار داشتدر 

گراد برسانند که در نتیجه این امر منجر به افت حجم تولید، افزایش ناگهانی قیمت و کاهش  درجه سانتی 00های خود را به  سالن

 .از فصل بهار تولید قارچ با کاهش تقاضا، افت قیمت و زیان انباشته تولید مواجه شده بود عرضه قارچ شده در حالی که در مقاطعی

تولیدکننده برای تولید باید اطمینانی داشته باشد اما به سبب اینکه دورنمایی در مقابلش وجود ندارد اقدام به خرید : وی افزود

وزارت جهاد کشاورزی باید به صندوق تضمینی قارچ را ایجاد کنیم های خود نکرده که همواره به کمک  کامپوست و پر کردن سالن

 .ریزی صادراتی عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم کنیم تا در صورت مازاد بر تقاضا با هدایت تولید به سمت صنایع تبدیلی و برنامه

بینی شد که در مهر  تومان است و پیش 544هزار و  0در حال حاضر طبق آخرین گزارشات قیمت قارچ : افشار در ادامه بیان کرد

 .ماه با شروع صادرات به عراق بتوانیم بخشی از مازاد خود را به این کشور صادر کنیم

ای که  بیشترین میزان صادرات قارچ ایران به کشور عراق است به گونه: رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ تصریح کرد

 .ایم به این کشور صادرات داشته هزار تن 04در سال گذشته حدود 

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱11۱1۱ 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان

 تاثیر توسعه عرصه گیاهان دارویی در اقتصاد کشور

تواند تاثیر به سزایی در افتصاد کشور  ویی و گسترش عرصه کشت میکشت گیاهان دار: رئیس انجمن گیاهان دارویی بیان کرد

 .داشته باشد

، در خصوص تاثیر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی در گفتگو با 

در حال حاضر کشت گیاهان دارویی خرده مالکی است که گسترش عرصه کشت : ر داشتگیاهان دارویی در اقتصاد کشور اظها

 .تواند تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور داشته باشد گیاهان دارویی می

های دارویی برای تامین بازار از خارج  ای که بسیاری از گیاهان و عصاره درواقع کشت گیاهان دارویی معلق است به گونه: وی افزود

 .کنیم ز کشور وارد میا

ریزی شده که همواره حمایت وسرمایه گذاری  افزایش سطح کشت گیاهان دارویی دربرنامه ششم توسعه برنامه: رضایی تصریح کرد

تواند منجر به توسعه این محصول  گذاری بخش خصوصی در کنار دولت می دولت در این زمینه کم است که از سویی ورود و سرمایه

 .داستراتژیک شو

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱4۳74 
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 گندم

 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  ۳دوشنبه 

 میلیون تنی برای خرید تضمینی گندم 8ثبت رکورد 

میلیارد تومان بابت  0544حدود : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از خرید هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خبر داد و گفت

 .خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شده است

این : به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه مرکزی، عباس کشاورز در جریان بازدید از یک شرکت تولید ادوات کشاورزی اظهار کرد

 .االیی برخوردار استای که اتخاذ کرده در تولید ادوات کشاورزی از تکنولوژی ب شرکت با سه رویکرد پیشرفته

این شرکت پاسخگوی تقاضای کشاورزان با هر : وی تنوع بسیار زیاد تولیدات این شرکت را یکی از این رویکردها برشمرد و گفت

  .میزان منابع مالی، هر سطح تکنولوژی و انتظار فنی است

در گذشته : ژه در برداشت پنبه عنوان کردورزی متوسط این شرکت بوی کشاورز ضمن تاکید بر رویکرد کشاورزی حفاظتی و خاک

تواند خدمات بزرگی را به  برای برداشت پنبه به واردات ادوات کشاورزی این محصول وابسته بودیم اما با این رویکرد، این شرکت می

 .وری ارائه دهد کشاورزان، از نظر کاهش هزینه تولیدات کشاورزی و افزایش بهره

های وزارت جهاد کشاورزی جهت مقابله با بحران  ها و برنامه رزی همچنین در پاسخ به ایسنا، سیاستمعاون زراعت وزیر جهاد کشاو

های نوین  بخشی از آن مربوط به بهبود سیستم: آبی را ساماندهی مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت کم

 .آبیاری است و بخش اعظم آن اصالحات مربوط به کشاورزی است

به عنوان مثال تولید : شود، بیان کرد ورز با بیان اینکه در این راستا تولید برخی محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال محدود میکشا

 .شود ها از کشت برنج حمایت نمی شود و در مابقی استان برنج تنها در گیالن و مازندران حمایت می

در خصوص محصولی مثل چغندر قند، بخش : ها عنوان کرد و گفت توی جابجایی فصل کشت برخی محصوالت را از دیگر سیاس

 .کند اعظم کشت این محصول از بهاره به پائیزه تغییر می

وری  وزارت جهاد کشاورزی به منظور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بهره: معاون تولید بهبود تولیدات گیاهی گفت

جات کشور را به  زم خود را جزم کرده و درصدد است بتواند تولید سبزی و صیفیهای مختلف کشاورزی ع تولید محصوالت بخش

 .کند ها حمایت می هدایت کند و از کشت تولیدات سبزی و صیفی در گلخانه  ها درون فضاهای بسته و گلخانه

تالش می کنیم به جای  :های این وزارتخانه افزود های کشت به عنوان یکی دیگر از سیاست کشاورز ضمن اشاره به تغییر روش

آبی مقابله  ها در بخش زراعت با مشکل کم ها و سیاست کشت مستقیم از کشت نشائی استفاده کنیم و با تهیه مجموعه ای از برنامه

 .کنیم

http://www.isna.ir/fa/news/۳1۱4۱۳۱56۱۱ 
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 گندم
 - ۳1/۱4/۱۳فارس

تشویق به تولید با قیمت / میلیارد تومان پول گندم ۰466دل نگرانی کشاورزان از عدم پرداخت 
 مناسب و پرداخت به موقع

میلیون تن  8علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید تضمینی حدود 
تضمینی گندم چندان رضایت  نیازی از واردات آن در سال جاری، امسال پرداخت بهای گندم و بی

 .میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است ۰466بخش نبوده، به طوری که هنوز 
ل میلیون تن گندم در کشور، این محصول را در فهرست او 00مصرف ساالنه بیش از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ناپذیر  ریزی برای افزایش تولید آن یک ضرورت اجتناب کاالهای اساسی و استراتژیک قرار داده است، بنابراین توجه به تولید و برنامه

 .است

بخش اعظمی از افزایش تولید هم بستگی به شرایط مالی گندمکاران و کشاورزان دارد و این موضوع کامال ثابت شده است، چرا که 

با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم سعی شد تا کشاورزان رغبت بیشتری  99-90و  90-99ر یعنی سال زراعی در دو سال اخی

 .به کشت این محصول پیدا کنند و تقریبا این موضوع نیز تحقق یافت

ارت جهاد های زراعی گذشته و همچنین امسال عالوه بر تمهیدات وز میلیون تنی تولید گندم در سال 0بخشی از افزایش حدود 

 .برای افزایش تولید، مربوط به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است

شد متناسب با نرخ تورم نیست و در کنار  تومان برای خرید تضمینی گندم، اگرچه گفته می 0055چرا که امسال با تعیین قیمت 

 .ه استمیلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد 0آن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی حدود 

میلیون تن گندم تضمینی و  0اما علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید حدود : براساس این گزارش

نیازی از واردات آن در سال جاری که قطعا با زحمات کشاورزان و گندمکاران میسر شده، متاسفانه امسال پرداخت بهای  بی

 .بوده استتضمینی گندم چندان رضایت بخش ن

کشاورزان را در آورده و کشاورزان « آه»پرداخت نکردن به موقوع بهای خرید تضمینی گندم به خصوص در مناطق سردسیر کشور 

 .اند ای مواجه شده ها و سایر مخارج با مشکالت عدیده برای تأمین نهاده( از مهرماه)با نزدیک شدن به سال زراعی جدید 

بینی کرده بود که قطعا تولید امسال نسبت به سال قبل  سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی بارها پیش در یک: افزاید این گزارش می

یابد و این موضوع در بهار امسال که بخشی از برداشت گندم انجام آغاز شد، کامال محرز شد، اما مشخص نیست که چرا  افزایش می

 .های الزم را نکرده است بینی نی گندم پیشها دولت برای تامین وجه خرید تضمی بینی علیرغم این پیش

هزار میلیارد تومان آن به  0میلیارد تومان است که تاکنون  044هزار و  9میلیون تن گندم معادل بیش از  0وجه خرید حدود 

 .هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند 0حساب گندمکاران واریز شده و گندمکاران بیش از 

رچه علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده که با توجه به ذخایر استراتژیک نیاز به واردات اگ: براساس این گزارش

هزار تن گندم به کشور وارد شده که قطعا  9ماه امسال یک میلیون و  5گندم نیست، اما براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی در 

 .وجه خرید آن نیز از قبل پرداخت شده است

http://www.farsnews.com/
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نیازی از واردات گندم در سال جاری این میزان گندم وارد شده و  ا این اتفاق این سوال را باید پرسید که چرا علیرغم بیبنابراین ب

 .نیز چرا دولت توان خرید گندم وارداتی را دارد، اما توان پرداخت مطالبات گندمکاران کشاورز را ندارد

بانک سپه عاملیت خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار را  99تا  00های گذشته یعنی از سال  در سال: براساس این گزارش

برعهده داشت، هر جا که دولت قادر به پرداخت وجه خرید تضمینی گندم به کشاورزان نبود، این بانک از منابع داخلی مبادرت به 

اما امسال که بانک کشاورزی عاملیت کرد،  کرد و سپس وجه پرداختی را با دولت تسویه حساب می پرداخت وجه گندمکاران می

میلیارد تومان از وجه خرید تضمینی به کشاورزان گندمکار پرداخت  044هزار و  0خرید گندم را بر عهده گرفته است، تا به امروز 

را با این رود با کمک منابع دولت و منابع داخلی بانک، این مبالغ تامین و به کشاورزان پرداخت شود، زی نشده است، انتظار می

گویند با این اوضاع پرداختی، سال آینده گندم نمی  شرایط کشاورزان مناطق سردسیر از کشت گندم پشیمان شده و برخی می

 .کارند

روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست هیئت دولت گفته است که از کشاورزان بابت تأخیر در پرداخت وجه 

 .کنم واهی میخرید تضمینی گندم، عذرخ

میلیون تن  0هزار تن گندم خبرداده و با ابراز امیدواری برای تولید  054میلیون و  0همچنین حجتی از خرید : براساس این گزارش

میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران  044های دولتی و خصوصی حدود  گندم گفته که با توجه به تمهیدات دولت و همکاری بانک

شود و امیدواریم بتوانیم این پرداخت را روزانه ادامه دهیم تا هر چه زودتر  به زودی به حساب کشاورزان واریز میتأمین شده که 

 .وجه خرید گندم را پرداخت کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱4۱۳۱۱۱۱51 
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 گندم
 - ۳1/۱4/11فارس

 نرخ تورم مبنای خرید تضمینی است/ تومانی بذر گندم برای سال زراعی آینده 4۹66قیمت 
مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم بذر گندم برای سال زراعی 

نی گندم بر اساس نرخ تورم محاسبه قیمت تضمی: تومان تعیین شده است، گفت 4۹66رو   پیش
 .شود می

از : گفت 95-90علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور در مورد قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی 

ها امسال قیمت این محصول براساس نرخ تورم  قیمت پیشنهادی وزارت جهاد برای خرید گندم اطالعی ندارم اما طبق شنیده

 .یابد یش میافزا

ای با حضور اعضای بنیاد ملی پیشگامان گندم ایران در روزهای آتی برگزار شود و براساس برآوردهای  قرار است جلسه: وی افزود

 .انجام شده قیمتی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده به وزارت جهاد اعالم شود

به  0و درجه  0544ل قیمت فروش هر کیلوگرم بذر گندم درجه یک امسا: مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره تصریح کرد

 .تومان اعالم شده است 0054کشاورزان 

تومان بود و بر این اساس قیمت هر کیلوگرم  0954قیمت هر کیلوگرم بذر گندم  99-90در سال زراعی : خان محمدی بیان داشت

 .تومان افزایش یافته است 054بذر 

پیش علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگار فارس گفته بود برای تعیین قیمت تضمینی  چندی: براساس این گزارش

کنند و رقم جدید قیمت تضمینی سال زراعی جدید را تعیین  گندم، به طور معمول قیمت سال گذشته را با میزان تورم جمع می

 .کند می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱۱772 
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 گندم  
 - ۳1/۱4/15فارس

 میلیارد تومان شد 336کاران  مطالبات پرداخت نشده گندم
میزان بدهی دولت به : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید گندم هنوز ادامه دارد، گفت

 .میلیارد تومان رسید 336میلیارد تومان کاهش یافته و به  4666ران به زیر گندمکا
در حال حاضر خرید : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفت

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است،  05ظرف روز گذشته نیز حدود  استان کشور تداوم داشته و 04تضمینی گندم در 

ماه اخیر  0لیکن با پیگیری و تالش این شرکت، میزان پرداخت ها نسبت به مقدار خرید پیشی گرفته و به کمترین میزان ظرف 

 .رسیده است

هزار تن گندم از کشاورزان  995میلیون و  0ضر مقدار وی با اشاره به اینکه طبق آمار سامانه خرید بانک کشاورزی، در حال حا

میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی  544هزار و  00بابت این میزان خرید تاکنون مبلغ : خریداری و ذخیره سازی شده است، افزود

 .به حساب گندمکاران واریز شده است

مانده بدهی به : میلیارد ریال اعالم کرد و افزود 900و هزار  90معاون وزیر جهاد کشاورزی ارزش کل گندم خریداری شده را 

کنیم با مساعدت و همکاری دولت و بانک عامل این مبلغ را به زودی  میلیارد تومان است که سعی می 994کشاورزان حدود 

 .پرداخت کنیم

استان درگیر خرید هستند و به نظر  04استان کشور پایان یافته است، ولی هنوز  04عملیات خرید گندم تقریباً در : قنبری افزود

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود 0رسد تا پایان فصل خرید بالغ بر  می

تن،  009هزار و  900مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیشترین میزان خرید گندم کشور را مربوط به استانهای خوزستان با 

 .هزار تن اعالم کرد 590تن و کردستان با  هزار 090هزار تن، فارس  090گلستان 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱415۱۱۱۳61 
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 گندم

 - ۳1/۱4/11فارس

میلیارد  4666نده طلب کشاورزان باقیما/پرداخت هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران
 تومان

هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت
گندم طی چند روز اخیر پرداخت شد و تنها هزار میلیارد تومان باقی مانده که تا پایان فصل خرید 

 .کنیم پرداخت می
در سال زراعی جاری : علی قنبری مدیرعامل این شرکت گفت شرکت بازرگانی دولتی ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .طالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده استمیلیارد تومان از م 044هزار و  0تاکنون مبلغ 

 .مانده مطالبات کشاورزان نیز تا پایان فصل خرید پرداخت خواهد شد مبلغ هزار میلیارد تومان باقی: وی افزود

جاری خرید تضمینی گندم در سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی، پیرامون وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم در کشور گفت

میلیون تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شده است و با توجه به اینکه هنوز فصل خرید تمام  0مطلوب بوده و تا کنون حدود 

 .میلیون تن افزایش یابد 0شود این میزان به بیش از  بینی می نشده، پیش

رصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است د 00علیرغم خشکسالی متوسط در کل کشور، میزان خرید گندم از رشد : قنبری افزود

 .که پاسخگوی مصرف داخلی است و نیازی به واردات نخواهد بود

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از کشاورزان به دلیل تاخیر در تامین و پرداخت مطالبات آنان، همچنین از بخش های 

های دولتی و خصوصی که علیرغم تنگناهای مالی در تامین وجه مورد  بانکریزی،  اقتصادی دولت از جمله؛ سازمان مدیریت و برنامه

 .نیاز خرید تضمینی گندم همکاری داشته اند، تشکر کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۱۳1۱411۱۱122۱ 
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان

 هزار تومان ۰8هر کیلو شقه / ثبات قیمت گوشت در بازار 

در هفته آینده ممکن است قیمت گوشت افزایش : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به ثبات قیمت گوشت گفت

 .بیابد

: گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با  گوشت گوسفندی در گفت اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان علی

 .قیمت گوشت در مقایسه با هفته گذشته تغییری نکرده است

 .شود عرضه میهزار تومان در واحدهای صنفی به مشتری  00اکنون هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت  هم: وی افزود

 .شود در هفته آینده به دلیل نزدیک شدن به عید قربان قیمت گوشت تغییر کرده و افزایش بیابد پیش بینی می: ملکی تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5۱۱664۱ 
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 گوشت قرمز
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, سه شنبه 

 افزایش دو برابری واردات گوشت برزیلی
صادرکنندگان گوشت گاو برزیلی با برداشته شدن ممنوعیت سه ساله از سوی ایران برای واردات از ایالت پارانا، آماده دو برابر کردن 

 . شان هستند صادرات

وضع  0400ممنوعیت که در پی شیوع بیماری جنون گاوی در سال  انجمن صادرکنندگان گوشت گاو برزیلی اعالم کرد با پایان این

 .هزار تن افزایش پیدا کند 000تواند ظرف سه تا چهار سال آینده به  شده بود، صادرات ساالنه گوشت گاو برزیلی به ایران می

تن  500هزار و  00یافت و به  بر مبنای سال به سال چهار درصد افزایش 0400میزان صادرات گوشت گاو برزیلی به ایران در سال 

درصد از  00حدود . میلیون دالر رسید 000.0رسید در حالیکه ارزش صادرات در همین مدت با افزایش سه درصدی، به حدود 

 .گیرد واردات گوشت گاو ایران از برزیل انجام می

تن  554هزار و  094به رکورد  0400در سال  بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی جی او سی، واردات گوشت گاو برزیلی از سوی ایران

از نظر میزان واردات، ایران ششمین . میلیون دالر رسیده بود اما ایران از آن زمان تولید داخلی را افزایش داده است 000به ارزش 

تن در صدر  000هزار و  004واردکننده بزرگ گوشت گاو برزیلی است در حالیکه هنگ کنگ در چهار ماه اول امسال با واردات 

 .قرار داشت

http://iranecona.com/1۱۳27 
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 گوشت مرغ

 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  11چهارشنبه 

 ها تاز افزایش قیمت در بین خوراکی مرغ تنها یکه

 .گروه اصلی خوراکی ها در هفته گذشته است 00بین  مرغ با بیش از پنج درصد افزایش قیمت، تنها کاالی گران شده در

فروشی برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به ششم شهریور  به گزارش خبرنگار ایسنا، گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده

ل آن نداشتند اما دهد که لبنیات، برنج، گوشت قرمز و روغن نباتی و چای تغییر قیمتی در مقایسه با هفته ماقب امسال نشان می

  .اند تر شده تر و همچنین گوشت مرغ گران های تازه و قند و شکر ارزان مرغ، حبوبات، سبزی تخم

بر این اساس در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم این نسبت به هفته قبل و همچنین نسبت به هفته مشابه سال قبل ثابت باقی مانده 

درصد در هفته اول شهریور ماه کاهش قیمت داشته که البته در مقایسه با هفته اول  4.0مرغ  این در حالی است که تخم. است

  .درصد رشد دارد 9.9شهریور سال گذشته 

در . درصد افزایش دارد 4.0همچنین قیمت برنج تغییری نکرده است و حتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نیز اندکی در حد 

تا  4.0درصد افزایش داشته ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  4.0درصد و لوبیا سفید  4.0ی گروه حبوبات نیز بهای لوبیا چیت

  .یک درصد کاهش دارد

  .درصد کاهش همراه بودند 0.0و  0.0های تازه هر کدام به ترتیب با  های تازه و سبزی در هفته مورد گزارش میوه

هزار  90داشت و تغییری نکرد و هر کیلوگرم از آن در سطح شهر حدود گوشت قرمز نیز در هفته اول شهریور ماه ثبات قیمت 

 .تومان به فروش رفت

هر . درصد رشد داشته است 5.0طوری که با  اما گوشت مرغ تنها کاالی خوراکی است که در هفته گذشته افزایش قیمت دارد؛ به

  .تومان در سطح شهر به فروش رفت 0944کیلو گوشت مرغ حدود 

درصد در هفته گذشته نسبت به هفته قبل کاهش داشته اما بهای چای خارجی و  4.9و شکر  4.0این گزارش قیمت قند بنابراین 

  .انواع روغن نباتی بدون تغییر مانده است

http://www.isna.ir/fa/news/90400040090 
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 گوشت مرغ
 - ۳1/۱4/15رسفا

 کاهش عرضه موجب افزایش قیمت شد/ تومان ۰۰۹6افزایش قیمت مرغ به 
های اخیر به علت مباحث مربوط به آنفلوآنزای پرندگان  ریزی توسط مرغداران در ماه کاهش جوجه

 .تومان در هر کیلوگرم مرغ شده است ۰۰۹6موجب کاهش عرضه مرغ به بازار و افزایش قیمت به 
طی روزهای اخیر قیمت مرغ پس از یک دوره تقریبا طوالنی کاهشی، افزایش یافته و  خبرگزاری فارسگار اقتصادی به گزارش خبرن

 .هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است 0ها شهر تهران به باالتر از  فروشی در خرده

تومان اعالم شده است و مرغداران هم بر این  0544ر جهاد کشاورزی حدود قیمت منطقی مرغ براساس نظر محمود حجتی وزی

 .تومان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد 0544اعتقادند که عرضه مرغ با قیمتی کمتر از 

قیمت هر کیلو : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت

 0554های میادین سطح شهر تهران  تومان و قیمت هر کیلوگرم آن در عرفه 0944تا  0044مرغ در میدان عمده فروشی بهمن 

 .تومان است

 .تومان است 0044تا  0044همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده : وی افزود

با : بیان اینکه رشد قیمت مرغ در روزهای اخیر به معنای افزایش قیمت نیست، گفت رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با

 .شوند شود و مرغداران ضرر و زیان کمتری را متقبل می تر می رشد قیمت مرغ، این محصول به قیمت واقعی و تمام شده نزدیک

های اخیر مرغداران این منطقه برای جلوگیری  ر ماهپس از مطرح شدن مباحث مربوط به آنفلوانزا در مازندران د: یوسفی تصریح کرد

هایشان به ویروس آنفلوانزا به کشتار مرغ در وزن پایین و زودتر از معمول پرداختند و همین امر باعث کاهش عرضه مرغ  از ابتال مرغ

 .درشت در بازار، که متقاضی بیشتری دارد شد

 .تر شود  تومان گران 544ت مرغ درشت نسبت به مرغ سایز هر کیلوگرم این امر سبب شد، در مقطع کوتاه حتی قیم: وی افزود

معموال اواخر و اوایل هر ماه : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی به دلیل دیگر افزایش قیمت مرغ اشاره کرد و گفت

ها  حدودی روی افزایش قیمت یابد و این امر تا شود و تقاضا هم افزایش می نقدینگی مردم به دلیل دریافت حقوق بیشتر می

 .تأثیرگذار است

میزان تولید تغییری نکرده، اما عوامل جانبی تا حدودی موجب افزایش قیمت مرغ شده که البته این افزایش تا : یوسفی تصریح کرد

 .دهم ماه جاری ادامه داشت اما در حال حاضر روند متوقف شده و افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده است

 ه مرغ باعث افزایش قیمت شده استکاهش عرض* 

هر کیلوگرم مرغ در وگو با فارس با اشاره به اینکه امروز  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

قیمت هر کیلوگرم مرغ در واحدهای صنفی : تومانی داشته است، گفت 4۹6تا  466های شهر تهران افزایش  فروشی خرده

 .است تومان ۰۰۹6خرده فروشی 

ماه گذشته میزان  0دهندگان مرغ به علت مباحث مربوط به آنفلوانزای پرندگان در  پرورش: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان داشت

 .اکنون در بازار در حال ظاهر شدن است  ریزی را کاهش دادند و تأثیرات آن هم جوجه

 .گردد تی به حالت عادی باز میکاهش عرضه و افزایش قیمت موقت است و در روزهای آ: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09904005444900 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940615000372
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان

 سیرنزولی قیمت مرغ در سه روز گذشته/ صادرات مرغ به عراق از سر گرفته شد

ه بازدید وزیر جهاد و رئیس سازمان دامپزشکی عراق از ایران مبنی بر پاک بودن کشور از آنفوالنزا از طی چند روز گذشته با توجه ب

 .اولین محموله های صادراتی وارد این کشور شد

شیوع آنفوالنزا در مرغ های محلی یکی از روستاهای مازندران  ؛ با انتشارخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

سازمان دامپزشکی کشور به سازمان بهداشت جهانی این موضوع راگزارش کردکه کشور عراق هم به دنبال گزارشات سازمان جهانی 

 .واردات مرغ از ایران را متوقف کرد

ر کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی عراق از ایران و همچنین اعالم البته خوشبختانه در دو هفته گذشته با توجه به بازدید وزی

پاک بودن کشورتوسط سازمان دامپزشکی به سازمان جهانی، عراق مجدد تمایل به واردات مرغ از ایران را اعالم کرده درحالیکه 

 .چند روز اخیر اولین محموله های صادراتی وارد این کشور شد

طیالت عید نوروز قیمت مرغ درکشور نسبت به سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرده به گونه ای که بنابراین گزارش؛ بعد از تع

تومان  044هزار تومان بوده ودر استان مازندران با شایعه آنفوالنزا بعضا  0444الی  9944متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده بین 

در حال حاضر نسبت به دو الی سه روز گذشته با افت قیمت روبه  زیراین قیمت توسط واسطه خریداری شده درحالیکه قیمت مرغ

 .رو بوده که در صورت ادامه این روند مرغداران زیان خواهند کرد

در واقع صادرات به صورت مشروط میتواند تاثیر مثبت و منفی داشته باشد به گونه ای که در صورت مطابقت قیمت های صادراتی 

مام شده تولید سودآوری خوبی برای تولیدکنندگان دارد اما افزایش هزینه های صادراتی وحمل به با قیمت داخلی وهزینه های ت

زیان تولیدکننده است درحالیکه اگریارانه صادراتی برای تولید کننده یا صادر کننده که با قیمت منطقی از تولید کننده خریداری 

 .بخش شود کرده همراه باشد میتواند مورد حمایت و کار آفرینی این

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تولید مرغ در کشور تقریبا خطی است واز سویی تولید جوجه یک روزه به نوعی روند ثابتی در 

شش ماه اول سال داشته که در صورت ثبات بازار و قدرت خرید مردم با مازاد تولید مواجه نخواهیم بود اما در برخی مواقع مردم با 

 .خرید مواجه شده که این امر در نهایت به کاهش قیمت و زیان تولید کننده منجر خواهد شد چالش هایی در

هزار تن  05درصد آن به عراق بوده به طوری که در سه ماه اول سال حدود  94همچنین بیشترین حجم صادرات مرغ به عبارتی 

هنوز آغاز نشده درحالیکه هیچ مشکلی از نظر بهداشتی وجود مرغ به این کشور صادر کردیم اما از سویی واردات به کشور افغانستان 

 .نداشته وتنها کار بازرگانی که بازرگانان باید انجام دهند

در این راستا عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این 

قیمت گذاری شده در  0544الی  0044یمت مرغ در مراکز مختلف برای مصرف کننده بین در حال حاضر ق: خصوص اظهار داشت

 .هزار تومان باشد 0حالیکه قیمت منطقی آن در شرایط فعلی برای مصرف کننده باید حدود 

 00ده حدود متاسفانه در هفته اخیر که مجدد صادرات مطرح شده سفارت عراق در ایران بابت صدور برگه های مکلف ش: وی افزود

دالر از تولیدکنندگان مطالبه کرده که باال رفتن هزینه های منجر به زیان تولیدکنندگان شده که یارانه های صادراتی از تولید 

 .کننده و صادر کننده میتواند منجر به حمایت و کارآفرینی این بخش شود

 .تومان است 0544الی  0444قیمت مرغ صادراتی حدود : حجت در خصوص صادرات قیمت مرغ بیان کرد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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عدم کشش بازار منجر به افت قیمت ها شده واز سویی با وجود تولید جوجه : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی خاطر نشان کرد

که روند ثابتی در شش ماهه اول سال داشته در صورت ثبات بازار وقدرت خرید مردم مازاد تولید نخواهیم داشت اما اگر مردم در 

 .با چالش مواجه شوند در نهایت این امر منجر به کاهش قیمت و زیان تولید کننده خواهد شد خرید

برنامه ریزی ومدیریت تولید از یکسال گذشته با همکاری اتحادیه سراسری وتشکل های استانی وابسته به اتحادیه :وی در ادامه گفت

 00الی  05شروع شده به گونه ای ظرفیت تولید در این سامانه ،سازمان دامپزشکی ومعاونت اموردام حوزه عملیات اجرایی آن 

درصد برسد واز سویی با مشخص شدن  95درصد ثبت شده که امیدوارم با همکاری وزارتخانه وپیشنهاد اتحادیه ظرفیت به باالی 

قیمت ویا قیمت غیر واقعی  میزان مصرف داخل، صادرات وذخایر نیاز کشور توان تولید را بر اساس آن تنظیم کرده تا شاهد کاهش

 .برای مصرف کننده نباشیم

هزار تن مرغ به این  05بیشترین حجم صادرات مرغ به عراق است به گونه ای که در سه ماه اول سال حدود : حجت تصریح کرد

شته وتنها کار کشور صادر کردیم واز سویی صادرات به افغانستان آغاز نشده در حالیکه هیچ مشکلی از نظر بهداشتی وجود ندا

 .بازرگانی آن مانده است

بنابراین گزارش؛ صادرات مرغ که با گزارش سازمان جهانی از انتشار شیوع آنفوالنزا متوقف شده بود طی دو هفته گذشته با توجه به 

ن کشور از چند بازدید وزیر کشاورزی ورئیس سازمان دامپزشکی عراق از ایران وهمچنین سازمان دامپزشکی کشوربا اعالم پاک بود

روز اخیر صادرات به این کشور آغاز شده اما تا کنون محموله ای وارد افغانستان نشده که در صورت اتمام پروسه اداری صادرات 

 .مجدد به این کشور شروع خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5949994 
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 گوشت مرغ  
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱یکشنبه 

 دالیل افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار

های اخیر قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش یافته و به حالت منطقی مد نظر وزارت جهاد کشاورزی  بر اساس گزارش بانک مرکزی طی هفته

 .دانند طیور و بهبود بازار داخلی و صادراتی را عامل بهبود بازار گوشت مرغ مینزدیک شده است که مرغداران برطرف شدن شایعات آنفلوآنزای 

ها کاهش قیمت و رکود بازار گوشت مرغ که در پی شیوع آنفلوآنزای طیور در یکی از روستاهای  به گزارش خبرنگار ایسنا، باالخره پس از مدت

شان دیدند، چراکه برخالف گذشته تمایل برای مصرف داخلی و  محصوالتاستان مازندران شدت گرفت، مرغداران روی خوش مشتریان را به 

 .های اخیر افزایش یافت خارجی مرغ ایرانی نسبت به ماه

گروه اصلی  00ها کاالی گران شده در بین گوشت مرغ با بیش از پنج درصد افزایش قیمت، تن که ای بر اساس گزارش بانک مرکزی، به گونه

تومان عرضه  0944و هر کیلوگرم گوشت مرغ در سطح شهر به صورت میانگین حدود خوراکی ها در هفته منتهی به ششم شهریور ماه بوده است

 .شد

ها ضرر و زیان تازه بازار  ن پس از مدتآید و به گفته این دسته از تولیدکنندگا البته این وضعیت از نظر مرغداران افزایش قیمت به حساب نمی

 .شان امیدوارکننده شده است محصوالت

های صورت گرفته قیمت تمام  بر اساس ارزیابی: در این باره به ایسنا گفت -مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی  -عظیم حجت 

های مختلفی مانند  مرغ با در نظر گرفتن نوسانات قیمت در زمینه شده منطقی با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی برای هر کیلوگرم گوشت

 .تومان است 0544تا  0444حدود ... های تولید، سوخت، انرژی و  جوجه یکروزه، نهاده

تواند  های امروز که برای مرغداران در فرآیند تولید متصور است قیمت کنونی بازار گوشت مرغ می به گفته وی در شرایط کنونی و با هزینه

توان گفت که قیمت گوشت مرغ در  های اخیر نمی منطقی و دربرگیرنده حاشیه سود منطقی باشد اما با بهبود نسبی بازار این محصول طی هفته

توان گفت که گوشت مرغ در حال حاضر به قیمت منطقی مورد تایید همه  بازار افزایش یافته است، چرا که با احتساب این بهبود وضعیت می

 .های دولتی رسیده است اهدستگ

تومان  0544تا  0044در حال حاضر قیمت خرید مرغ زنده در مرغداری کیلویی : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی اظهارکرد

اما برای نیمه .ای است توان گفت قیمت عادالنه و منصفانه های تولید، جوجه یکروزه و دیگر عوامل تولید می است که با شرایط کنونی بازار نهاده

رسد قیمت خرید این محصول از  یابد به نظر می های آن برای مرغداران افرایش می دوم امسال که میزان استفاده از سوخت و هزینه

 .تولیدکنندگان نیز باید قدری افزایش یابد

 !های اضافه بهبود صادرات مرغ به عراق با هزینه
م سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر پاک شدن کشور از آنفلوآنزای طیور، فروش گوشت مرغ در چند روزی است که پس از اعال: حجت گفت

  های اضافی را تعریف کرده بازار داخلی بهبود پیدا کرده و صادرات آن به عراق نیز آغاز شده است اما این کشور برای واردات گوشت مرغ هزینه

توانند این مشکل را از سر راه صادرکنندگان  تصادی و مذهبی مناسبی که با عراق دارند میاست که مسئوالن با توجه به ارتباطات سیاسی، اق

  .بردارند

بازار گوشت مرغ در شرایط کلی به گونه ای است که زیان آن فقط متوجه مرغداران است اما در سود آن همه از کشتارگاه تا : وی تصریح کرد

شود اما اگر این وضعیت تا پایان امسال با  در این شرایط هم چیزی نصیب مرغداران نمی داران سطح شهر شریک هستند و واسطه و مغازه

 .تواند نفع مرغداران و رضایت مردم را نیز در پی داشته باشد های کنونی با ثبات باشد می قیمت

http://www.isna.ir/fa/news/90400549049 
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 متفرقه

 فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  11چهار شنبه 

 !دهد این قصابی به همه گوشت می

ای قصابی که به سنت گذشتگان خود هنوز عمل  مغازه. کنند صاحبان این مغازه هیچ نیازمندی را ناامید نمی <مواد غذایی

 .کنند می

های ما بوده و قصابی امامی  رسمی که از گذشته های دور سنت قصابی. گردد یچکس دست خالی برنمیاز این قصابی ه: مجله مهر

ساله است که شغل پدری او را به این حرفه  00صاحب این مغازه پیرمردی « احمد امامی فرد». هم به این سنت پایبند است

سالی  54. کنند صدایش می« آقا علی »شناسند و  را می پیرمردی مهربان و دوست داشتنی که تمام اهالی محل او. کشانده است

شود که در خیابان دهقان مغازه قصابی دارد و حاال علی آقا به رسم پدرش نمی گذارد مشتری دست خالی از مغازه بیرون برود؛  می

کسی وارد مغازه شود و  االن گوشت گران شده؛ اما اگر» : وی می گوید. حتی اگر گوشت خیلی گران باشد و پول مشتری خیلی کم

  «.کنیم  مثال کل پولش پنج هزار تومان باشد، به او گوشت می دهیم، حتی خودمان مقدار گوشت را بیشتر هم می

علی آقا آنقدر در محله معتبر است که خیرین هم پول هایشان را به او امانت می دهند تا گوشت صلواتی به نیازمندان بدهد و او هم 

چون روزانه . کنیم ما بیشتر با خیریه الجواد کار می»: های صلواتی و می گوید د در پخش کردن این گوشتحساسیت خاصی دار

هایمان را به خیریه  ما بیشتر کمک! ایم گویند چند ماه است گوشت نخورده کنند و می حداقل سه چهار نفری به ما مراجعه می

 «.ها را تقسیم کنند وشتها خودشان نیازمندان را شناسایی و گ دهیم تا آن  می

  .خیریه الجواد متعلق به مسجد همین محله است که راه ارتباطی بین نیازمندان و کسبه است

پرسم که این  وقتی از او می. کند تا دو نفری این مغازه را بچرخانند آغاز می« محسن رسولی»خود را با   همکاری 00علی آقا از سال 

آقای رسولی معتقد است که « !اگر قصابی باقی مانده باشد»: گوید واج دارد یا خیر با خنده میرسم بین بقیه قصابان دیگر هم ر

این حرفه کار »: گوید دلیلش را هم می. کم به کلی به فراموشی سپرده خواهند شد صنف قصابان سنتی رو به انقراض هستند و کم

شده مایل  بندی های بسته ها هم بیشتر به گوشت مشتری. دهند میها دیگر کمتر تمایل به آن نشان  مشکل و با زحمتی است و جوان

 .تر ها آقاست تا جوان های علی وسال سن گوید که این سنت بیشتر متعلق به هم وی می« .دارند

کارشان »: گویند همه با لبخندو در گوشی می. شوند بر اثبات ادعایمان زنند هم سندی می های که میان مصاحبه سر می شتری

  «.دهند جنس خوب دست مردم می. ی درست استخیل

http://www.foodpress.ir/Post 
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 متفرقه
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  1۱سه شنبه 

 فروشی که میلیاردر شد مواد غذایی  ماست
حَمدی اولوکایا، موسس و .مجله فوربس قرار دارد 0409رهای سال نام آقای اولوکایا که کرد ترکیه است، در فهرست میلیارد 

میلیارد دالری  5/0درصد از بازار  04گذرد، حدود  است که در طول شش سالی که از آغاز فعالیتش می« چُبانی»مدیرعامل شرکت 

کیه است، در فهرست میلیاردرهای به گزارش جام جم، نام آقای اولوکایا که کرد تر.ماست در آمریکا را در کنترل خود گرفته است

فایننشیال تایمز در گزارشی که در مورد اولوکایا و شرکت تحت مدیریتش نوشته آورده است .مجله فوربس قرار دارد 0409سال 

کارمند در استخدام خود دارد و محصول خود را در دو کارخانه که بزرگ ترین مراکز تولید  0444موسسه چُبانی در مجموع حدود 

حمدی اولوکایای .چُبانی پر فروش ترین ماستی است که در بازار آمریکا به فروش می رسد. ست در جهان هستند، تولید می کندما

وی سال .ساله می گوید راز موفقیتش بازگشت به موضوعات اساسی و اولیه در شناخت بازار و پیروی از غریزه خود بوده است 00

ماست های آمریکا، عمدتا ماست میوه ای و ماست های شیرین آغشته به شکر هستند، به این اندیشیده است که گرچه  0445

ماست واقعی همان ماستی است که در مناطقی مثل کوهستان های مناطق کردنشین تولید و مصرف می شود و قاعدتا باید چنین 

یون دالری از اداره کمک به تجارت های وی با دریافت یک وام یک میل.محصولی بسیار بهتر از ماست های شیرین به فروش برسد

پس از آن آقای اولوکایا مصطفی دوئان، یک کارشناس با تجربه ماست .خرد در آمریکا توانست اولین کارخانه خود را خریداری کند

ایش کرده و ماه انواع ماست های محصول آمریکا و ماست های وارداتی را آزم 00آنها به مدت . بندی را از ترکیه به آمریکا آورد

آنها می دانستند بازار آمریکا به ماست شیرین عادت کرده، ولی از خالل .باالخره روش ویژه ماست بندی خود را تثبیت کردند

صحبت با مصرف کنندگان متوجه شدند بسیاری از آنها ماست های طبیعی را که در کشورهای اروپایی و خاورمیانه رایجاست 

ا در عین حال به این نکته نیز توجه کرد که الگوی مصرف مواد غذایی در آمریکا به سمت مواد طبیعی آقای اولوکای.ترجیح می دهند

همین نکات ساده راز موفقیت بنای امپراتوری ماست بندی در آمریکا . و کاستن از شکر و مواد مصنوعی گرایش پیدا کرده است

ه است؛ یکی کارخانه ای قدیمی در ایالت نیوجرسی که سابقا به حمدی اولوکایا در حال حاضر در آمریکا صاحب دو کارخان.بود

میلیون دالر در ایالت  054تعلق داشت و دیگری کارخانه جدیدی که با هزینه « کرَفت»شرکت تولید کننده محصوالت غذایی 

رعت به سومین تولید یک کارخانه دیگر نیز در اتریش راه اندازی کرد و بس 0400موسسه چُبانی سال .آیداهو احداث شده است

حمدی اولوکایا .این مؤسسه در نظر دارد که امسال فعالیت های خود را در بریتانیا آغاز کند. کننده ماست در آن کشور بدل شد

نمونه ای از مهاجرانی است که به آمریکا مهاجرت کرده و سرنوشتی موفق و برجسته برای خود رقم زده اند و به قول معروف 

در شرایطی که باراک اوباما قصد دارد قوانین و شرایط مهاجرت به آمریکا را به .در مورد آنها محقق شده است« ییآرزوی آمریکا»

شکلی بنیادین اصالح کند، مدافعان این طرح افرادی مانند آقای اولوکایا را نماد مهاجران موفقی می دانند که با نوآوری های 

 امعه آمریکا کمک کرده انداقتصادی به رونق بازار کار و تولید در ج

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - ۳1/۱4/1۱فارس

 نبنر در بیابا+ابتکار از اجرای طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن در مالرد بازدید کرد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با سفر به شهرستان مالرد از 
محل اجرای طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن در منطقه اخترآباد این شهرستان بازدید کرد و در 

 .جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت
معصومه ابتکار در این بازدید ضمن تاکید بر  پایگاه اطالع رسانی پیام طبیعت استان تهران،به نقل از  زاری فارسخبرگبه گزارش 

می در مقابله با پدیده گرد و غبار در اجرای دقیق چنین پروژه هایی نقش مه: های بیابان زدائی در کشور گفت اهمیت اجرای طرح

 .کشور دارد

در کنار اجرای این پروژه ها، توجه به مدیریت صحیح مراتع و دام ها با توجه به وضعیت خشکسالی کشور از اهمیت : وی افزود

 .باالئی برخوردار است

 گ همراه با عکسبنرهای تبلیغی بزر+ بازدید معصومه ابتکار از طرح ترسیب کربن در بیابانهای مالرد

با توجه به مطالعات انجام : براساس این گزارش در این بازدید علی کیان مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

شده بخشی از منشاء گرد و غبار استان تهران از جنوب غربی استان و این منطقه است که با هدف احیای اراضی مرتعی تخریب 

هزار  04در سطحی معادل  90زی جوامع محلی و توسعه روستائی طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن از سال یافته و توانمندسا

 .هکتار در حال اجراست

 بنر ابتکار در بیابان های مالرد در بازدید رئیس سازمان محیط زیست از طرح بیابان زدایی ترسیب کربن

و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک را در گرو اجرای طرح های بیابان زدائی  وی مقابله جدی با پدیده بیابان زائی و گرد و غبار

برای اجرای دقیق طرح های بیابان زدائی عالوه بر تامین اعتبارات کافی، نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه : دانست و اظهار داشت

د سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها در های ذیربط بویژه سازمان حفاظت محیط زیست هستیم تا در آینده ای نزدیک شاه

 .استان تهران باشیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09904004444009 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 گری برگزار شد ویکرد حذف واسطهنمایشگاه تخصصی قهوه با ر

هدف اصلی نمایشگاه معرفی تولیدکنندگان معتبر : رئیس هیأت اجرایی نمایشگاه تخصصی قهوه با اشاره به رویکرد نمایشگاه گفت

 .به عالقمندان است

اقتصادی با خبرنگار  وند رئیس هیأت اجرایی بزرگترین نمایشگاه تخصصی قهوه، چای و صنایع وابسته کشور در گفتگو مهرداد رستم

کننده در سطح یک  مشارکت 00نمایشگاه قهوه در دو سالن مجزا، : ، در خصوص این نمایشگاه گفتباشگاه خبرنگاران جوان

 .شود نمایشگاه تخصصی برگزار می

های معتبر  گری در این حوزه بود و در مقابل از شرکت حذف واسطههدف اصلی برگزاری این نمایشگاه تخصصی : وی در ادامه افزود

 .درصد برندهای معتبر در این نمایشگاه ایرانی حضور دارند 04و استاندارد جهان دعوت به عمل آمد که االن بیش از 

سال ما را بسیار خرسند اتفاقی که ام: این رئیس هیأت اجرایی نمایشگاه تخصصی قهوه با اشاره به خبرهای خود در این بخش گفت

اندازی  های قدیمی شکالت سازی در ایران است اما با راه کرد، حضور یک شرکت کامال ایرانی است البته این شرکت از تولیدکننده

 .خط تولید قهوه کامال ایرانی در حال رقابت با تولیدکنندگان اروپایی است

در کنار این : هایی را ایجاد کردند، اظهار داشت ها و آکادمیک انجمن  قهوه، وند با تأکید بر اینکه کشورهای اروپایی در بخش رستم

نیز  ACAEنمایشگاه دو دوره کالس باریستا برگزار کردیم با حضور مدرسین معتبر قهوه و در کنار آموزش مدارک معتبر از جمله 

المللی  کنندگان مدارک بین نفر از شرکت 05یش از ها ب در این دوره از کالس. ها اهدا خواهد شد کنندگان در این کالس به شرکت

 .دریافت خواهند کرد

افرادی : وی در بخش دیگر سخنان خود هدف برگزاری نمایشگاه تخصصی قهوه را معرفی مرجع در حوزه قهوه برشمرد و بیان کرد

کنند و قهوه مورد نیاز خود را  اط برقرار میکه کافی شاپ دارند و یا فروشگاه قهوه دارند به طور مستقیم با تولیدکنندگان قهوه ارتب

 .کنند از مجاری قانونی و معتبر خریداری می

های بزرگ عنوان  رئیس هیأت اجرایی نمایشگاه تخصصی قهوه هدف دیگر از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی با شرایط کار شرکت

مندان به این صنعت  ن معتبر حضور دارند قطعا مخاطبین و عالقهها و تولیدکنندگا ، شرکت به دلیل اینکه در نمایشگاه: کرد و گفت

 .با تکنولوژی روز دنیا آشنا خواهند شد

برگزاری این نمایشگاه برای کشور ما الزم بود چرا که برقراری ارتباطات خود به خود دانش این : وند در ادامه تصریح کرد رستم

های روز جهان در آینده  با گرفتن دانش. کننده خواهیم بود ن نیاوریم قطعا مصرفدهد و اگر دانش را به کشورما صنعت را انتقال می

 .سازنده دستگاه قهوه خواهیم بود

http://www.yjc.ir/fa/news/5949094 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  ۱۳, دوشنبه 

 کمترین نوسانات نرخ اقالم پروتئینی و کشاورزی در دولت تدبیر و امید
در دو سال گذشته و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، کمترین نوسانات : رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت

 . قیمت مربوط به اقالم پروتئینی و کشاورزی را شاهد بوده ایم

از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، کریم مهری با بیان اینکه برنامه ریزیهای الزم جهت کاهش  به گزارش ایران اکونا

بررسی روند تغییرات شاخص قیمت برخی از اقالم پروتئینی و : نوسانات قیمتی میوه و تره بار صورت پذیرفته است ، افزود 

نشان می دهد که کمترین میزان افزایش قیمت اقالم پروتئینی  09 - 90کشاورزی براساس آمارهای بانک مرکزی در سال های 

 .می باشد 99 - 90دراین دوره مربوط به سال 

این گروه کاالها شامل گوشت قرمز، : گروه کاالیی تقسیم کرده است، افزود  00وی با بیان اینکه بانک مرکزی موادغذایی را به 

 .روغن نباتی، حبوبات، برنج، میوه های تازه و سبزی های تازه می باشد گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات، چای، قند و شکر،

طبق بررسی های این بانک در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییرات زیادی درقیمت این : مهری ادامه داد 

 .گروه ها به جز حبوبات وگوشت مرغ مشاهده نمی شود

، افزایش  09نسبت به سال  94درصدی قیمت گوشت قرمز در سال  00با اشاره به افزایش  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

در سال : ادامه داد  90نسبت به سال  90درصدی در سال  09و افزایش  94نسبت به سال  90درصدی این محصول درسال  05

ین افزایش هفت درصدی قیمت و همچن 90شاهد افزایش چهار درصدی قیمت گوشت قرمز نسبت به قیمت آن در سال  99

 .بودیم  99نسبت به مرداد ماه سال  90گوشت قرمز در مرداد ماه سال 

 9نیز نشانگر افزایش  90و 90،  94بررسی روند افزایش قیمت در مورد گوشت مرغ و تخم مرغ در سال های : وی اعالم کرد 

درصدی نرخ گوشت مرغ و  50، افزایش  09سال نسبت به  94درصدی نرخ تخم مرغ در سال  09درصدی نرخ گوشت مرغ و 

 .هستیم 94نسبت به سال  90هشت درصدی نرخ تخم مرغ در سال 

این : گفت  90نسبت به سال  90درصدی تخم مرغ در سال  95درصدی قیمت مرغ و  00مهری همچنین با اشاره به افزایش 

 .تنها شش درصد افزایش داشته است 90نسبت به سال  99درحالی است که نرخ گوشت مرغ و تخم مرغ درسال 

و دو درصدی مواجه  09، با کاهش 99نسبت به مرداد ماه سال  90نرخ گوشت مرغ و تخم مرغ در مردادماه سال : وی اعالم کرد 

 .شده است 

والت کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین بازار محص

فعال تر از گذشته نسبت به نوسانات قیمتی میوه و تره بار در بازار حساسیت به خرج می دهد ، در سال های گذشته نوسانات 

زیادی در قیمت محصوالت کشاورزی به ویژه در زیر بخش دام و طیور وجود داشت که به طور عمده منافع حاصل از آن نصیب 

 .واسطه ها و دالالن می شد

http://iranecona.com/09099 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  ۱۳, دوشنبه 

 !های کشاورزی هر روز کوچکتر از دیروز زمین
ای  د سال گذشته بوده است؛ به گونهتغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از بحران های ما طی چن: رییس سازمان امور اراضی گفت

 . که زمین های کشاورزی کوچک و کوچک تر شده اند

دولت تدبیر و امید همه تالش و رویکردش حکمرانی بر اساس : قباد افشار در جلسه حفظ امور اراضی استان گلستان اظهار کرد

بدترین کارها این است که امید ایجاد شده مردم را باید برای ایجاد امید در جامعه تالش کرد و . منطق و حفظ حقوق مردم است

 .آن ها با امید و انگیزه رای داده اند و وظیفه اخالقی و حرفه ایی ما است که از حقوق آن ها صیانت بشود. ناامید کنیم

امروز . ی استدر مسئله امور اراضی ممکن است مداخالتی صورت بگیرد اما مسئول مستقیم حفظ اراضی جهاد کشاورز: افشار گفت

 .تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از بحران های ما طی چند سال گذشته بوده است. در کشور چند مشکل عمده وجود دارد

باید یک نظام برنامه ریزی مناسب برای . طی سال های گذشته، زمین های کشاورزی کوچک و کوچک تر شده اند: وی اظهار کرد

طرح کاداستر، نقشه برداری هوایی اولین اولویت . اضی با برنامه و منطق امکان پذیر استحفظ ار. رفع موانع طراحی شود

 .جهادکشاورزی در استان گلستان است تا اطالعات دقیق از عرصه ها و حفظ آن ها مهیا شود

درباره : گفتدرباره وضعیت کشاورزی این استان  -رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان  -در ادامه مختار مهاجر 

درصد مردم گلستان درگیر کار کشاورزی هستند و  00ساماندهی امور اراضی استان باید چند نکته را مدنظر قرار داد؛ اول این که 

هزار تن محصول کشاورزی تولید می کنند که می طلبد در  9044هزار بهره بردار در زمینه های مختلف کشاورزی داریم که  000

 .ی و منابع طبیعی دقت بیشتری به خرج دهیم که حقی ضایع نشودتعیین عرصه های مل

وظایف امور اراضی . رفع مشکل مردم و تصریح در حفظ بیت المال و منابع طبیعی به شکل مستمر باید پیگیری شود: وی ادامه داد

 .قبال کرددر زمینه حفظ عرصه های منابع طبیعی باید از مشارکت گسترده مردم است. حاکمیتی و حقوقی است

http://iranecona.com/09094 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  12, پنجشنبه 

 های بادام و گردو در فردوس و سرایان نابود شد درصد باغ ۰6
باغات بادام و گردو در فردوس و سرایان به علت وجود آفات کرم خراط خبر درصد  04رئیس سازمان حفظ نباتات از لزوم امحاء 

 . داد

 .ترین کارهایی است که باید در باغات و مزارع خراسان جنوبی انجام شود حفظ نباتات یکی از اصلی: محمدعلی باغستانی اظهار کرد

وضعیت باغات بادام و گردو به علت وجود آفات کرم : های فردوس و سرایان تصریح کرد وی با اشاره به سفر یک روزه به شهرستان

 .خراط در بحران واقعی است

: رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه توسعه باغات در گذشته ضرر زیادی به منابع آب کشور و زمین زده است، افزود

 .وفان آفات در باغات به جد باید بررسی شودتغیرات اقلیمی و سهم دریافت آب به درختان کاهش یافته است و بحران به علت ط

دسته اول باغاتی هستند که به میزان : شوند، اظهار کرد باغستانی با اشاره به اینکه باغات درگیر شده با آفات به سه دسته تقسیم می

 04هستند که حدود اند و دسته سوم باغاتی درصد خسارت دیده 54اند، دسته دوم باغاتی که هستند حدود  درصدخسارت دیده 04

 .درصد خسارت دیده اند

این آفت تا منابع موجود و مواد غذایی : وی با اشاره به اینکه این آفات در دراز مدت به باغات دیگر نیز خسارت خواهد زد، گفت

 .ای اندیشند اصلیش تمام نشود به باغات زرشک و عناب هجوم نخواهند برد ولی باید هشدار را جدی بگیرید و چاره

در ابتدا باید باغات دسته اول و دوم امحاء : های جلوگیری از پیشروی این آفات اظهار کرد رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به راه

 .شوند و اگر این باغات ازبین نروند امکان دارد به باغات دیگر هجوم آورند

امحاء آنها را در دستور کار خود قرار داده و نیاز به همکاری  ها و مسئوالن استان باید طرح مدیریتی این باغ: باغستانی تاکید کرد

 .های مربوطه و کشاورزان است تمام دستگاه

ولی بعضی از کشاورزان به دانش کافی : شود، افزود وی با بیان اینکه این آفات به اصطالح آفت خصوصی کشاورزان گفته می

 .به فکر حفظ این باغات باشنددسترسی ندارند و باغات را رها کرده و باید مسئوالن 

شهرستان به کرم خراط دچار 00تغیرات اقلیمی در دنیا و کشور صورت گرفته که در ایران : رئیس سازمان حفظ نباتات تاکید کرد

 .اند ولی در خراسان جنوبی یک بحران واقعی است شده

خشکسالی و کمبود آب در استان گسترش باغات به اکنون باید به حفظ باغات سالم موجود پرداخت و با شرایط : وی ادامه داد

 .صالح نیست

تا آفت در مزارع وجود : توان سم را از باغات حذف کرد، یادآور شد باغستانی با اشاره به اینکه برای سالمت غذایی در حال حاظر نمی

 .ریزی شده استفاده کرد توان سم را از باغات حذف و باید سم را برنامه دارد نمی

های کشور که از نبود سم  با توجه به تحریم: های بلند مدت در سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد اشاره به برنامهوی با 

 .خوب و مرغوب محروم بودیم این سازمان تالش دارد سالمت غذای برای مردم فراهم کند

http://iranecona.com/00450/04 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  11, چهارشنبه 

 رسیدگی به پرونده های بدون یک نرم افزار در سازمان جنگل ها
افزار واحد حقوقی برای رسیدگی به آمار  گونه نرم هیچ: طبیعی و آبخیزداری گفت ها، منابع مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل

 . شور وجود ندارد که این سازمان را با مشکل مواجه کرده استها در ک پرونده

طبیعی منطقه دو کشوری با اشاره به اهداف این همایش اظهار  کل منابع عیسی عباسی در همایش روسای ادارات حقوقی ادارات

پذیری است که به تصویب  قابتها در نظر داریم بررسی قانون رفع موانع تولید ر از جمله اهدافی که در برگزاری این همایش: کرد

های حقوقی  یکی از مشکالت موجود در این سازمان مربوط به آمار پرونده. رسیده تا مشکالت موجود را مورد بررسی قرار دهیم

میدواریم ایم که ا افزار واحد در این زمینه کرده است؛ چرا که اطالعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد، از این رو اقدام به ایجاد نرم

 .اندازی شود تا مشکالت این بخش کمتر شود افزار در کل کشور راه تا پایان امسال این نرم

های صادر شده را به صورت بانک اطالعاتی جامع و  های موجود، رأی توانیم اطالعات پرونده افزار واحد می با ایجاد این نرم: وی افزود

ز به این بانک اطالعاتی مراجعه کرده و از اطالعات دقیق موجود استفاده کنیم تا حل دقیق در اختیار داشته باشیم تا در صورت نیا

 .تری داشته باشد تر و سریع مشکالت روند آسان

: طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به اقدامت انجام شده در سطح استان تصریح کرد در ادامه این همایش، مدیرکل منابع

هزار هکتار جنگل  00ل اخیر بیش از هفت میلیون اصله بوده است؛ چرا که استان زنجان با داشتن بیش از سا 04توزیع نهال طی 

جاری توزیع  هزار اصله نهال در سال 944همچنین بیش از . شود های زراعت چوب کشور محسوب می کاشت یکی از قطب دست

 .اوازنگ، سلمانلو و قیدار اشاره کردتوان به سه پروژه گ در حوزه آبخیزداری شهری نیز می. خواهد شد

بخشی از دالیل تصرف یا ادعای مالکیت اراضی ملی مربوط به تداخل ناشی از اجرای مقررات، مشاعی : بهمن اسکندری متذکر شد

وی همچنین نادیده گرفتن حقوق دامداران از س. پذیر است بودن اراضی، با وجود انساق زراعی ادعای مالکیت به هر عرصه امکان

در حال حاضر تعداد پرسنل . رود شمار می زارعین و عدم توجه کارشناسان در زمان انجام کارشناسی، از دیگر دالیل برای تصرفات به

پست سازمانی موجود  00ای و  نفر است که شش نفر رسمی و پیمانی، شش نفر قرار داد مشاوره 00طبیعی  بخش حقوقی منابع

 .حقوقی پنج پست بالتصدی دارند

 -طبیعی و آبخیزداری استان زنجان  کل منابع رییس اداره حقوقی اداره -نیا  اصغر رحیمی االسالم علی در ادامه این همایش، حجت

برداران از  دهی و ایجاد زمینه شناخت بهره های بسیار مهم برای همکاران حقوقی، مقوله آگاهی یکی از مولفه: نیز عنوان کرد

سازی  تر قابل هستند، از این رو فرهنگ چقدر میزان آگاهی در این حوزه بیشتر باشد، مشکالت راحت طبیعی است، زیرا هر منابع

 .شود های اصلی ما محسوب می یکی از اولویت

جمعه استان، نشست  هایی از جمله اعزام سفیران انفال به روستاها، جلب مشارکت ائمه در این راستا برنامه: وی خاطرنشان کرد

طبیعی برگزار کردیم تا بتوانیم  با بخشداران و دهیاران با هدف افزایش سطح آگاهی مسئوالن با اهمیت منابع چهره به چهره

 . اثرگذاری بیشتری در این بخش داشته باشیم

http://iranecona.com/00440 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 اکونا - 1۱۳۱/ ریور شه/  1۱, سه شنبه 

 مبارزه با علف های هرز نیاز به فناوری جدید دارد
معاون وزیر کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه در روشهای مدیریت علف های هرز با 

 . مبرای مبارزه با علف های هرز نیاز به فناوری جدید داری: فقدان تنوع مواجه هستیم گفت

باید کشاورزان را : به گزارش ایرنا، اسکندر زند روز سه شنبه در ششمین همایش علوم علف های هرز ایران در بیرجند اظهار کرد

 .متقاعد کنیم از دستاوردهای ما برای مبارزه به علف های هرز استفاده کنند

های صنعتی برای مدیریت علف های هرز اصل بر سال گذشته در کشور 54طی :رییس انجمن علوم علف های هزر ایران یادآور شد

 .هزینه کم، سادگی و راحتی بوده لذا کار به جایی رسیده که معضالت مقاومت در این زمینه چندگانه است

سالهاست که علف کش جدیدی نداریم لذا در این زمینه نیاز به دانش، : وی با اشاره به کاهش علف کش های موثر در ایران گفت

 .زی، زمان و هزینه بیشتری توسط کشاورزان نسبت به گذشته داریمبرنامه ری

متاسفانه محققان و بهره برداران عالقه ای به : وی بر افزایش تنوع در روش های مدیریت علف کش ها تاکید کرد و یادآور شد

 .رشته ای توجهی نمی شود نشان نمی دهند و در این زمینه به تحقیقات رشته ای و بین( IVM)سیستم صحیح تلفیقی علف هرز 

سال گذشته  04هیچ علف کش مهم با نحوه عمل جدید در بیش از : رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد

 .به بازار معرفی نشده است

 .تالش برای مدیریت مقاومت به علف کش با استفاده از علف کش ها به تنهایی محکوم به شکست است: وی گفت

پایداری زمانی ایجاد خواهد شد که تنوع هم در : مورد نیاز است افزود( IVM) با بیان اینکه سیستم صحیح تلفیقی علف هرز  زند

 .اکوسیستم کشاورزی و هم در ابزارهای علف کشی و غیر علف کشی برای کنترل علف های هرز بکار گرفته می شود

استراتژی پیشگیری و مدیریت علف : یه ها در مورد علف های هرز ادامه دادوی با اشاره به عدم تمایل کشاورزان به پذیرش توص

 .های هرز مقاوم بطور کلی به خوبی درک شده اما تمایل یا انگیزه اندکی برای اجرای وجود دارد

 .باید با مدیریت تلفیقی روش های خاصی را ابداع کنیم تا از گسترش علف های هرز جلوگیری شود: وی تاکید کرد

در حال : یس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به فعالیت های انجمن علمی علوم علف های هرز ایران افزودری

 . عضو به آن افزوده شده است 044عضو دارد که در سال جاری  044حاضر این انجمن حدود 

 . شهریور ماه ادامه دارد 00ز و تا ششمین همایش علوم علف های هرز ایران در دانشگاه بیرجند از امروز آغا

http://iranecona.com/09990 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 اکونا - 1۱۳۱/ شهریور /  1۱, یکشنبه 

 کنندگان خاک هشدار وزارت جهاد به تخریب
جلوگیری از قاچاق : ریب کنندگان خاک و جریمه سنگین آنان خبر داد گفتمعاون وزیر جهادکشاورزی از برخورد قانونی با تخ

 . خاک باید با همکاری مسئوالن انتظامی انجام شود

بینی شده است،  علی مراد اکبری با اشاره به اینکه تمام ابزار و امکانات برخورد قانونی با متخلفان و تخریب کنندگان خاک پیش

کنند و سبب تخریب و نابودی این منبع  صورت غیر اصولی از خاک استفاده می نی برای افرادی که بهدر قانون، جرایم سنگی: افزود

 .شوند پیش بینی شده است ارزشمند می

معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی متخلفان را پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی و : وی اضافه کرد

 .است های ویژه ارجاع داده دادگاه

این الیحه با : معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی از تصویب الیحه حفاظت و جلوگیری از تخریب خاک خبر داد و افزود

 .همکاری انجمن خاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی تدوین و تنظیم شده است

الیحه حفاظت از : تخریب خاک به عنوان عامل اصلی تولید جلوگیری خواهد شد، افزوداکبری با بیان اینکه با تصویب این الیحه از 

خاک و جلوگیری از تخریب آن، در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است و به زودی برای تصویب به صحن علنی 

 .رود مجلس می

سایش و تخریب آن را از جمله وظایف این معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، حفاظت از خاک، جلوگیری از شوری، فر

های بهره برداری صحیح و اصولی از خاک را تدوین و برنامه ریزی کرده  معاونت آب و خاک طرح: خانه عنوان کرد و گفت وزارت

 .متوانیم بهره وری مناسبی هم از منابع آب داشته باشی های بهره برداری صحیح از خاک می است، ضمن اینکه با اجرای روش

باید با همکاری مسئوالن ( خاک)جلوگیری از خروج عامل اصلی تولید: وی، قاچاق خاک را اقدامی غیر قانونی دانست و گفت

 .انتظامی انجام شود

http://iranecona.com/00000 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  11چهارشنبه 

 های کشاورزی نوسان دارد سیاست

باید قبول کنیم در بخش کشاورزی : های کشاورزی وجود دارد، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نوسانات در سیاست

 .کم توجه هستیم

باید در همه امور از تجربیات به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان جنوبی، اسکندر زند در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 

ها از آنان دعوت به  با توجه به رونق توان آموزشی در موسسات کشور در همه زمینه: کشاورزان و دانشگاهیان استفاده شود، افزود

 .کنیم همکاری می

ی در کشاورزی و باید از بخش خصوص: زند با بیان اینکه بروز شدن تحقیقات راه حلی برای هریک از مشکالت است، ادامه داد

  .تحقیقات حمایت و از محقق باید در اجرای طرح استفاده شود

باید برای رونق بهتر بخش کشاورزی از تمرکز : وی با بیان اینکه باید توجه بیشتری به محصوالت خراسان جنوبی شود، اظهار کرد

 .روی یک محصول خودداری کرد

اگر : شدن طرح آموزش و ترویج کشاورزی در چهار استان به صورت پایلوت گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملیاتی 

 .ها مطلوب باشد طرح را ملی خواهیم کرد نتیجه طرح در این استان

این سازمان به عنوان یکی از نهادهای پشتیبان اجرایی کشور مشکل مالی ندارد، اما باید به بخش تحقیقات و : زند خاطر نشان کرد

 .الزم و اجرایی شودپژوهش توجه 

  .ایم اگر مسئوالن استانی در بخش کشاورزی توجهی ندارند مشکل ماست که این بخش را به خوبی معرفی نکرده: زند یادآور شد

http://www.isna.ir/fa/news/90400040900 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱دوشنبه 

 سال 9برابر کردن صادرات در  46گذر از مرز انحصار و 

برابر شدن توان صادرات در  04دبیر انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به کاهش انحصارگرایی واردات خوراک، از 

  .سه سال آینده خبر داد

های گذشته انحصارگرایی  که به دلیل شرایط تحریمی در طول سال با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این وگو پیمان ذوالفقاریان در گفت

ای وجود دارد که از قدرت بیشتری برخوردار  کننده در هر بازاری وارد: در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایجاد شده بود، گفت

  .اکنون انحصار دوره تحریم وجود ندارد ته شده و همدو سال اخیر انحصارگرایی کاس -است، البته در یکی 

های  کنندگان خارجی و هیات با توجه به پیشنهادات مختلف صادر: آید، گفت که انحصار ناخواسته به وجود می وی با اشاره به این

  .شود و از شرایط بهتری برخوردار خواهیم شد اقتصادی، فضای تجاری بازتر می

هزار تن خوراک دام و طیور  054تا  044که در حال حاضر ساالنه حدود  اک دام، طیور و آبزیان با بیان ایندبیر انجمن صنایع خور

شود که رو  اکنون به طور متوسط ساالنه هفت میلیون تن خوراک دام، طیور و آبزیان تولید می: شود، اظهار کرد و آبزیان صادر می

توانیم به مراتب حجم صادرات را افزایش دهیم و در سه  با صادرات مجدد می. کنیمتوانیم صادرات را بیشتر  به افزایش است و می

 .برابر رقم کنونی برسیم 04سال آینده به 

های صادراتی را به سختی توانستیم  های گذشته، بازار در سال: کنندگان ایرانی گفت های بسیار تولید ذوالفقاریان با اشاره به ظرفیت

  .از شرایط بهتری برخوردار شویم حفظ کنیم که امیدواریم

http://www.isna.ir/fa/news/90400049000 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  1۱جمعه 

 نارضایتی وزیر جهاد از عملکرد بانک ها 

  .درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اظهار نارضایتی کرد 05شاورزی از اجرا نشدن قانون اختصاص وزیر جهاد ک <کشاورزی

های  بخشی از تسهیالت امسال بخش کشاورزی، از محل منابع داخلی بانک هاست و بانک: محمود حجتی با بیان این مطلب افزود 

 .بخش کشاورزی اختصاص دهند درصد از تسهیالت اعطایی خود را به 05عامل موظفند حداقل 

ها در مورد اجرای این قانون موفق نبوده اند و ما هم در حال پیگیری برای رفع این مشکل و اختصاص تسهیالت  بانک: وی افزود 

 . اعطایی هستیم

هره برداران هزار میلیارد تومانی اعطای تسهیالت به ب 05درصد از اعتبار  05در بانک کشاورزی امسال : وی خاطر نشان کرد 

 .شود کشاورزی پرداخت می

به گفته وی، این تسهیالت برای تامین مواردی نظیر بذر، کود ، ماشین آالت و سرمایه گذاری به بهره برداران بخش کشاورزی اعطا 

 .شود می

عه ملی و با طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، تسهیالت امسال بخش کشاورزی از محل صندوق توس: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .شود پشتیبانی دولت پرداخت می

گیرد و تخصیص این اعتبار  ها قرار می درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی بصورت ریالی در اختیار بانک 04: وی تصریح کرد

 .درگرو شرایط فروش نفت و سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت است

: رف آب و تغییر الگوی کشت بر اساس اقلیم و خشکسالی در کشور خبر داد و گفتهای کاهش مص حجتی همچنین از اجرای طرح

ای سبزی  درصد، کشت گلخانه 04های علمی ، فنی و عملیاتی نظیر اصالح بذر در مزارع پنبه ، مصرف آب  بابکار گیری روش

 94زمان تولید نهال، مصرف آب  درصد و جایگزینی کشت نشایی به جای کاشت بذر و کاهش 94وصیفی و جالیز، مصرف آب تا 

 . یابد درصد کاهش می

http://www.foodpress.ir/Post 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  11شنبه 

 است صنایع غذاییافزایش قیمت نوشابه قانونی :/دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی;
های صنایع غذایی از افزایش قیمت برخی محصوالت به جز کاالهای اساسی اولویت یک در راستای تعادل  دبیر کانون انجمن <

های اخیر صورت گرفته  های انرژی خبر داد و افزایش قیمت نوشابه را که در هفته ها با توجه به افزایش دستمزد و قیمت حامل نرخ

افزایش قیمت کاالهایی که در اولویت یک قرار ندارند مطابق با ضوابط سازمان حمایت   :اوه زرگران اظهار کردک.قانونی خواند

وی با اشاره به اینکه فقط کاالهایی که .ها و واردات مواد اولیه، قانونی است کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به افزایش هزینه مصرف

سایر کاالها طبق تعرفه سود : غن، لبنیات، نان و آرد نیاز به مجوز افزایش قیمت دارند، تصریح کرددر اولویت یک قرار دارند مانند رو

های صنایع غذایی با اشاره به اینکه پس  دبیر کانون انجمن.تعریفی مجاز به افزایش نرخ به دلیل باال رفتن قیمت تمام شده هستند

برخی اقالم براساس نظام عرضه : ها در برخی کاالها لحاظ نشده بود، گفت هزینه ها تأثیر افزایش از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه

های  های انرژی، هزینه ها از جمله قیمت حامل اند و نوشابه نیز با توجه به میزان اثرگذاری افزایش هزینه و تقاضا تعدیل هزینه داشته

سازی نرخ محصوالت براساس دستورالعمل  بیان اینکه تعادل زرگران با.افزایش نرخ داشته تا قیمت آن متعادل شود... گمرکی و

باید در نظر داشت برخی صنایع به دلیل عدم تحمل بازار از : کنندگان و تولیدکنندگان است، گفت جدید سازمان حمایت مصرف

ها  ام عرضه و تقاضا، قیمتروند و خود حاضر به باال بردن قیمت نیستند اما برخی صنایع نیز با توجه به نظ افزایش قیمت طفره می

 تومان افزایش پیدا کرده است 044به گزارش ایسنا، از اواخر مردادماه قیمت نوشابه حدود .کنند را تعدیل می

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.foodpress.ir/Post


 
 رکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبم

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                                                             4931 شهریور دوماهم اخبار هفته 
 

167 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۱۳1ماه  شهریور 1۱جمعه 

واردات بیش از حد محصوالت کشاورزی نشان دهنده عدم موفقیت در تامین امنیت غذایی است ;

 <کشاورزی
گذاری و فرهنگ سازی دو عنصر مهم در تامین امنیت غذایی  نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه سیاست 

عبدالرحمان رستمیان .ورزی نشان دهنده عدم موفقیت در تامین امنیت غذایی استواردات بیش از حد محصوالت کشا: است، گفت

در قوانین و اهداف راهبردی همواره : به تامین امنیت غذایی اشاره دارد، افزود 0040با بیان اینکه یکی از بندهای سند چشم انداز 

یم تا امنیت و میزان ارزشمند بودن غذا در کشور تامین مندی عادالنه از یک سبد غذایی سالم، کافی و مطلوب هست به دنبال بهره

هم سیاستگذاری و هم فرهنگ استفاده از مصرف غذای سالم دو : نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد.شود

لوبی مصرف شود و از عنصر مهم در رسیدن به تامین امنیت غذایی است لذا باید با آگاهی دادن به مردم تالش کنیم که غذای مط

سویی دیگر باید سالمت کواد غذایی را تامین کرد و نگذاریم آلودگی ها و استفاده بیش از حد از سموم بر سر سفره های مردم 

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه به بحث تامین امنیت غذایی اشاره شده .سرازیر شود

در این قانون مسئولیت این حوزه بر عهده وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان بود که به بحث : ریح کرداست، تص

برای رسیدن به تامین امنیت غذایی نباید مزارع : وی یادآور شد.کاهش سموم در تولید محصوالت کشاورزی نیز تاکید شده است

ند، از سویی دیگر باید به تدریج به سمت کاهش سطح قند غذاها پیش برویم و کشاورزی با پساب ها و فاضالب ها آبیاری شو

رستمیان با تاکید براینکه در بعضی از غذاها استفاده بیش از حد از روغن، .مصرف استفاده بیش از حد نمک را نیز کنترل کنیم

ای چرب اشباع شده نیز باید در دستور کار کاهش مصرف روغن و اسیده: بیماری های زیادی را برای مردم ایجاد می کند، افزود

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه امنیت غذایی .واقع شود و در این زمینه الزم است تا فرهنگسازی دقیقی صورت گیرد

ی صنایع زمانیکه روستاها تحلیه می شود و اغلب چاه های کشاورزی از سو: به معنای تامین مواد غذایی است، تصریح کرد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، .خریداری می شود قطعا امنیت غذایی را دچار مشکل کرده ایم

واردات مواد غذایی در کشور طی سال های گذشته و مطمین نبودن از میزان سموم استفاده شده در محصوالت غذایی همه : گفت

به اهداف امنیت غذایی دست پیدا کنیم لذا باید در سال های باقی مانده از اجرای سند چشم  نشان دهنده آن است که نتوانسته ایم

 اقدامات موثرتری انجام داد 0040انداز 

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - ۳1/۱4/۱۳فارس

 سابقه است سال گذشته بی46ی کاالهای استراتژیک کشور در ذخایر کنون
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات کاالهای اساسی در راستای تأمین امنیت غذایی 

سابقه و وضعیت ذخایر راهبردی  سال گذشته بی 46موجودی کاالهای اساسی در : کشور است، گفت
 .انی دولتی مطلوب استکاالهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگ

به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با توجه به مقدار زیاد : ریح کردایران واردات گندم و دیگر کاالهای اساسی را در راستای تامین امنیت غذایی کشور دانست و تص

نیازی به واردات این محصول از خارج کشور   تولید و خرید تضمینی گندم در سالجاری و موجودی باالی ذخایر حال حاضر کشور،

 .نخواهیم داشت

از طریق خرید،  شرکت بازرگانی دولتی ایران مطابق با شرح وظایف مندرج در اساسنامه خود ماموریت تنظیم بازار: قنبری افزود

 .حساس و ضروری را انجام می دهد  تدارک و نگهداری، فروش و توزیع کاالهای اساسی،

های کمی و کیفی با  این شرکت در مواقعی که امنیت غذایی مردم از جنبه: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان داشت

شده نسبت به تامین  بنابر تکالیف محول  این کمبودها را جبران کرد،مشکل و کمبودی مواجه شود و نتوان از محل تولیدات داخلی 

 .کند کسری از خارج کشور اقدام می

وضعیت ذخایر راهبردی : معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت موجودی کاالهای اساسی در سالجاری تشریح کرد

لوبی از نظر کمیت و کیفیت قرار دارد، طوری که این میزان کاالهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی ایران در شرایط مط

 .سال گذشته بی سابقه بوده است 04موجودی کاال در 

های تولیدی کارخانجات بخش  با توجه به ظرفیت  این شرکت با فراوری برخی از کاالها مثل شکر خام و روغن خام،: وی افزود

ماتی را در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی انجام داده است و برای صادرات آرد به خصوصی و شرایط استراتژیک ایران در منطقه، اقدا

 .کشورهای منطقه نیز آمادگی کامل دارد

از ابتدای سال جاری تاکنون شرایط مطلوبی دارد و با   موجودی گندم به عنوان یکی از کاالهای استراتژیک،  :قنبری تصریح کرد 

میلیون تنی گندم از کشاورزان، با  0ای و خرید  درصدی آرد یارانه 04ی آزادسازی  به واسطه توجه به کاهش میانگین مصرف کشور

ماهه می  0شده جهت مصارف   گوئیم که موجودی حال حاضر گندم کشور به مراتب بیشتر از ذخایر راهبردی تکلیف اطمینان می

 .باشد، بنابراین امسال نیازی به واردات گندم نخواهد بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09904049440490 
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 نهاده 

 - ۳1/۱4/11فارس

 های دامی در مازندران واحد تولید مکمل
 .رسد برداری می های دامی در شرکت نگین فسفات شمال به بهره واحد تولید مکمل

های دامی در شرکت نگین فسفات شمال با مشارکت این بنیاد  به نقل از بنیاد برکت، واحد تولید مکمل خبرگزاری فارسزارش به گ

 .رسد برداری می عام المنفعه به بهره

مکاری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی این شرکت با ه: مولود سلیمی، مدیرعامل شرکت نگین فسفات شمال در این باره گفت

بازار   های غذایی در بخش دام و طیور افزایش داده است و روانه دارویی و مکمل  ، تولیدات خود را در زمینه(ره)فرمان حضرت امام

 .خواهد کرد

طیور شرکت نگین فسفات تولید های دارویی دام و  کلسیم فسفات در بخش مکمل تن دی 0در حال حاضر، روزانه بالغ بر : وی افزود

 .ی نزدیک افزایش دهیم می شود ولی در صدد هستیم میزان تولید خود را در آینده

گذار  های مرغ گوشتی و تخم کلسیم فسفات و استفاده از این محصول غذایی و دارویی در گله تولید دی: سلیمی خاطرنشان کرد

. شود های مهم کشاورزی کشور می استان مازندران به عنوان یکی از قطب منجر به ارتقای کیفیت تولید در واحدهای مرغداری

 .ها همراه است های تولیدی در واحدهای دامی عالوه بر باال بردن کیفیت گوشت، با افزایش شیردهی دام چنین توزیع مکمل هم

شود و  های تولیدی می ی تخم ن زردهگذار سبب سفت شد های غذایی و دارویی در واحدهای مرغ تخم استفاده از مکمل: وی افزود

در واحدهای مرغ گوشتی نیز به دلیل رشد مطلوب استخوان مرغ، در نهایت گوشت تولیدی از کیفیت باالتری نسبت به سایر 

 .شود ها برخوردار می گوشت

( ره)یی فرمان حضرت امامها را مرهون همکاری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرا مدیرعامل شرکت نگین فسفات شمال، این موفقیت

تر  های بنیاد برکت برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کم در چارچوب سیاست: دانست و اظهار داشت

که شرکت ما در یکی از مناطق محروم استان مازندران واقع شده است، موفق شدیم مشارکت این بنیاد  یافته و با توجه به این توسعه

درصد سهام شرکت جلب کنیم و این مشارکت اکنون به عاملی مهم در ایجاد اشتغال و افزایش کیفی تولیدات ما  09میزان را به 

 .منجر شده است

 .نفر برشمرد که به زودی این تعداد سه برابر خواهد شد 09وی تعداد اشتغال مستقیم در شرکت فسفات شمال را در حال حاضر 

های غذایی بر بخش دام و طیور استان  یت این شرکت در بخش کشاورزی و تولید داروها و مکملکه فعال سلیمی با بیان این

کلسیم فسفات، ظرفیت نیروی کار شاغل در آن  ویژه دی با افزایش تولیدات شرکت به: مازندران متمرکز شده است، خاطرنشان کرد

 .نفر خواهد رسید 99نیز به 

، با «مدظله العالی»و با رهنمودهای مقام معظم رهبری ( ره)اجرایی فرمان حضرت امام از سوی ستاد 0900بنیاد برکت در سال 

کشور تشکیل شد و هم اکنون در   یافته تر توسعه های اجتماعی، توسعه و توانمندسازی مناطق محروم و کم هدف انجام مسئولیت

یق تأسیس مدارس برکت، افزایش دسترسی آحاد جامعه فضاهای آموزشی از طر  توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی، توسعه  زمینه

ای در این مناطق فعالیت  خدمات مالی، بانکی و بیمه  خدمات زیربنایی و فرهنگی، ارایه  به خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه

 .کند می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09904000444400 
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان

 جاری های دامی در سال کاهش قیمت تولید نهاده

درصد کاهش داشته  05الی  04های دامی نسبت به سال گذشته  قیمت تولید نهاده: مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور بیان کرد

 .است

، در خصوص قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکشور در گفتگو با حمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه مرغداران 

درصد کاهش داشته که در قیمت تمام شده  05الی  04های تولید نسبت به سال گذشته  قیمت نهاده: های تولید اظهار داشت نهاده

 .ها است درصد هزینه های تولید مربوط به نهاده 04الی  04درصدی داشه باشد زیرا  0الی  5تواند تاثیر  محصول می

 .رفع مشکالت صادراتی تاثیر چندانی در قیمت و بازار داخلی ندارد: وی افزود

ن خاطر در این ها تاثیر گذار بوده به همی تولید کنندگان با مازاد تولید مواجه هستند که این امر در قیمت: فاضلی در ادامه بیان کرد

 .راستا باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد

تومان است در حالی که قیمت  944هزار و  0الی  0در حال حاضر قیمت مرغ بین : مدیر عامل اتحادیه مرغداران کشور تصریح کرد

 .ود دست یابدهزار تومان باشد تا تولید کننده به س 0الی  544هزار و  0منطقی مرغ برای مصرف کننده باید بین 

http://www.yjc.ir/fa/news/5940900 
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 نهاده
 ایسنا - 1۱۳۱شهریور  1۱دوشنبه 

 سال 9برابر کردن صادرات در  46گذر از مرز انحصار و 

برابر شدن توان صادرات در  04رگرایی واردات خوراک، از دبیر انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به کاهش انحصا

  .سه سال آینده خبر داد

های گذشته انحصارگرایی  که به دلیل شرایط تحریمی در طول سال وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این پیمان ذوالفقاریان در گفت

ای وجود دارد که از قدرت بیشتری برخوردار  کننده زاری وارددر هر با: در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایجاد شده بود، گفت

  .اکنون انحصار دوره تحریم وجود ندارد دو سال اخیر انحصارگرایی کاسته شده و هم -است، البته در یکی 

های  و هیات کنندگان خارجی با توجه به پیشنهادات مختلف صادر: آید، گفت که انحصار ناخواسته به وجود می وی با اشاره به این

  .شود و از شرایط بهتری برخوردار خواهیم شد اقتصادی، فضای تجاری بازتر می

هزار تن خوراک دام و طیور  054تا  044که در حال حاضر ساالنه حدود  دبیر انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان این

شود که رو  نه هفت میلیون تن خوراک دام، طیور و آبزیان تولید میاکنون به طور متوسط ساال: شود، اظهار کرد و آبزیان صادر می

توانیم به مراتب حجم صادرات را افزایش دهیم و در سه  با صادرات مجدد می. توانیم صادرات را بیشتر کنیم به افزایش است و می

 .برابر رقم کنونی برسیم 04سال آینده به 

های صادراتی را به سختی توانستیم  های گذشته، بازار در سال: کنندگان ایرانی گفت تولیدهای بسیار  ذوالفقاریان با اشاره به ظرفیت

  .حفظ کنیم که امیدواریم از شرایط بهتری برخوردار شویم

http://www.isna.ir/fa/news/90400049000 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

  فودپرس 1۱۳1شهریور ماه  15یک شنبه 

 <مواد غذایی کاهش نرخ گندم فرانسه
به گزارش پایگاه خبری  .فروشندگان گندم فرانسه نرخ مناقصه خرید این محصول از سوی مصر را کاهش دادند -اقتصاد غذا  

فروشندگان روسیه این امکان را می دهد تا گندم خود را رقابتی تر ، افت نرخ حمل از دریای سیاه به «فود پرس»اقتصاد غذا 

دالر به غیر از هزینه حمل،  000.00بفروشند، لذا فروشندگان فرانسوی برای رقابت با روسیه نرخ گندم صادراتی به مصر را هر تن 

هم نمی تواند با نرخ های پایین حمل از  اما چنین تخفیفی باز.دالر از نرخ پیشنهادی قبلی پایین تر بود 00پیشنهاد کردند که 

هزار تن گندم از روسیه خریداری کرده است که قیمت آن با احتساب هزینه حمل هر تن  004مصر .حوزه دریای سیاه رقابت کند

 دالر می شود 000.0دالر است که در صورت عدم احتساب هزینه حمل، هر تن  000.40

 http://www.foodpress.ir/Post 
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	بخشی از پول خرید تضمینی کشمش سال گذشته پرداخت نشده است/ تولید سالانه ۲.۷ میلیون تن انگور در کشور
	رئیس جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه سالانه ۲.۷ میلیون تن انگور در کشور تولید میشود، گفت: با اجرای طرح فراز و سامانههای نوین آبیاری در ۳۵ هزار هکتار از باغات انگور قزوین، سالانه ۱۷۵ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی میشود.
	درآمد 300 میلیون دلاری صادرات کشمش/ سالانه 12 هزار تن انگور صادر میشود
	مدیرکل میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 640 هزار تن از انگور تولیدی کشور به کشمش تبدیل میشود، گفت: از 160 هزار تن کشمش تولیدی 113 هزار تن آن صادر میشود.

	بازار و قیمت ها
	افزایش قیمت مرغ به ۷۲۵۰ تومان/ کاهش عرضه موجب افزایش قیمت شد
	کاهش جوجهریزی توسط مرغداران در ماههای اخیر به علت مباحث مربوط به آنفلوآنزای پرندگان موجب کاهش عرضه مرغ به بازار و افزایش قیمت به ۷۲۵۰ تومان در هر کیلوگرم مرغ شده است.
	کاهش 20 درصدی قیمت مواد غذایی پس از رفع تحریمها
	دلایل افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار
	ثبات قیمت گوشت در بازار / هر کیلو شقه 28 هزار تومان
	مرغ تنها یکهتاز افزایش قیمت در بین خوراکیها
	فقط روغن مجوز افزایش قیمت گرفته است، آن هم مشروط
	;افزایش قیمت روغن نباتی منتفی شدصنایع غذایی

	برنامه و سیاست ها
	امنیت غذایی به عنوان مقدمهای در اقتدار ملی
	در بیانیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی پیرو منویات مقام معظم رهبری در حوزه کشاورزی آمده است: امنیت غذایی به عنوان مقدمهای در اقتدار ملی شناخته میشود.
	کارکنان جهاد کشاورزی پرچمدار مدیریت جهادی در کشور هستند/ اراضی کشاورزی گلستان سنددار میشود
	رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با عقد قراردادی که با ادارهکل ثبت اسناد صورت گرفته به دنبال پلاکبندی و ارائه سند اراضی کشاورزی در گلستان هستیم.
	سنددار شدن 136 میلیون هکتار از عرصههای منابع طبیعی
	تصمیم وزارت جهاد برای واردات برنج/ محدودیت ثبت سفارش برنج در راه است
	برخورد سازمان ملی استاندارد باکم فروشی بازار
	هیچ مجوزی برای استفاده از خمیرمرغ در سوسیس وکالباس ندادهایم
	اعطای مجوز کارگزاری به بخش خصوصی، مهم ترین اولویت صندوق است

	برنج
	موافقت ایران با رفع ممنوعیت واردات برنج از پاکستان/ ازسرگیری واردات از مهر ماه
	روزنامه پاکستانی نیوز اینترنشنال مدعی شد، ایران با لغو ممنوعیت واردات برنج از این کشور موافقت کرده است و صادرات برنج به ایران از اکتبر (مهر ماه) امسال از سرگرفته خواهد شد.
	افزایش تولید 150 هزار تنی برنج/ امسال 1.8 میلیون تن برنج تولید میشود
	مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش 40 درصدی سطح زیر کشت برنج در استانهای غیرشمالی، گفت: امسال حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج در کشور تولید میشود.
	تصمیم وزارت جهاد برای واردات برنج/ محدودیت ثبت سفارش برنج در راه است
	اختلاط برنجهای ایرانی و خارجی عامل اصلی آلودگی
	قیمت برنج در شالیکوبی های مازندران بدون تغییر ماند

	پسته
	ارز آوری 1.6 میلیارد دلار پسته/تولید 250 تن پسته در سال جاری
	مدیرکل دفتر میوههای سردسیری وزارت جهاد با بیان اینکه امسال حدود 250 تن پسته در کشور تولید میشود، گفت: از 2.8 میلیارد دلار ارزآوری محصولات باغی 1.6 میلیارد دلار آن مربوط به محصولات باغی است.
	افزایش تولید پسته در راستای بکارگیری سیستمهای نوین آبیاری
	ارز آوری ۱.۶ میلیارد دلار پسته صادراتی برای ایران

	پنبه
	کاهش ۱۷ درصدی سطح زیر کشت پنبه/ ۵۰ درصد پنبه کشور از واردات تأمین میشود
	رئیس گروه پنبه، دانههای روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۵۰ درصد پنبه مورد نیاز از طریق واردات تأمین میشود، گفت: در ۱۰ سال گذشته سطح زیر کشت پنبه رو به کاهش بوده است.

	پیاز
	تامین منابع مالی
	دل نگرانی کشاورزان از عدم پرداخت ۲۱۰۰ میلیارد تومان پول گندم/ تشویق به تولید با قیمت مناسب و پرداخت به موقع
	علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید تضمینی حدود 8 میلیون تن گندم و بینیازی از واردات آن در سال جاری، امسال پرداخت بهای تضمینی گندم چندان رضایت بخش نبوده، به طوری که هنوز 2100 میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است.
	مطالبات پرداخت نشده گندمکاران ۹۹۰ میلیارد تومان شد
	معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید گندم هنوز ادامه دارد، گفت: میزان بدهی دولت به گندمکاران به زیر ۱۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته و به ۹۹۰ میلیارد تومان رسید.
	پرداخت هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران/باقیمانده طلب کشاورزان ۱۰۰۰ میلیارد
	تومان
	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم طی چند روز اخیر پرداخت شد و تنها هزار میلیارد تومان باقی مانده که تا پایان فصل خرید پرداخت میکنیم.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	خرید تضمینی تخممرغ تاکنون اجرایی نشده است

	تولیدات باغی (سایر )
	قیمت هر کیلو انار صادراتی کمتر از نیم دلار است
	حرص کرم خراط در خوردن میزبانش
	قیمت هر کیلو انار صادراتی کمتر از نیم دلار

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	واحد تولید مکملهای دامی در مازندران
	واحد تولید مکملهای دامی در شرکت نگین فسفات شمال به بهرهبرداری میرسد.
	تأسیس مجتمع دامپروری و پرورش شتر مرغ در تایباد
	با مشارکت مالی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و حمایت از کارآفرینان محلی، مجتمع دامپروری و پرورش شترمرغ در یکی از مناطق کمتر توسعهیافته استان خراسان رضوی تأسیس و فعال شد.
	مرغداران در حال خروج از چرخه تولید هستند

	تولیدات زراعی (سایر )
	افزایش تولید 150 هزار تنی برنج/ امسال 1.8 میلیون تن برنج تولید میشود
	مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش 40 درصدی سطح زیر کشت برنج در استانهای غیرشمالی، گفت: امسال حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج در کشور تولید میشود.

	چای
	تأمین 85 درصد چای مورد نیاز از طریق واردات/ سالانه 500 میلیون دلار صرف واردات چای میشود
	رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه با اقدامات و حمایت دولت امسال تا کنون در تولید چای افزایش داشتهایم، گفت: برای تأمین 85 درصد چای مورد نیاز، سالانه حدود 500 میلیون دلار صرف واردات این محصول میشود.
	ایران تنها تولیدکننده چای ارگانیگ در دنیا
	رشد 16 درصدی تولید برگ سبز چای / پرداخت مطالبات چایکاران در هفته آتی
	چای سنواتی راهی بازار مصرف نمیشود

	حبوبات
	خرما
	پیشنهاد قیمت خرید تضمینی خرما و کشمش به دولت/ خرما ۱۴۳۴ و کشمش ۲۷۰۰ تومان
	قیمت پیشنهادی خرید تضمینی دو محصول باغی کشمش و خرما برای سال زراعی ۹۵-۹۴ از سوی وزارت جهاد به دولت به ترتیب ۲۷۰۰ و ۱۴۳۴ تومان اعلام شد.

	خرید تضمینی
	قیمت ۱۵۰۰ تومانی بذر گندم برای سال زراعی آینده/ نرخ تورم مبنای خرید تضمینی است
	مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم بذر گندم برای سال زراعی پیش رو ۱۵۰۰ تومان تعیین شده است، گفت: قیمت تضمینی گندم بر اساس نرخ تورم محاسبه میشود.
	خرید تضمینی تخممرغ تاکنون اجرایی نشده است
	ثبت رکورد 8 میلیون تنی برای خرید تضمینی گندم

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	مهاجر مجری برنامه افزایش دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی شد کشاورزی>

	روغن
	;افزایش قیمت روغن نباتی منتفی شدصنایع غذایی
	فقط روغن مجوز افزایش قیمت گرفته است، آن هم مشروط

	زعفران
	کاهش ۲۵ درصدی صادرات و مصرف داخلی زعفران به خاطر افزایش قیمت
	رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: افزایش قیمت زعفران یکی از دلایل کاهش صادرات زعفران بوده بطوری که این محصول در خرداد و تیر به ترتیب 25 و 33 درصد کاهش یافته است.
	صادرات و مصرف داخلی زعفران به خاطر افزایش قیمت ۲۵ درصد کاهش یافت

	زیتون
	بالاخره وزارت کشاورزی برای مبارزه با آفت زیتون دست به کار شد

	سلامت
	باغها در محاصره کرم شاخهخوار/ برگزاری جلسه کارشناسانه برای پاکسازی مناطق آلوده به آفت
	رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: آفت کرم شاخهخوار و کرم خراط فراگیر شده و مناطق بسیاری را در کشور فرا گرفته است.
	۷۰ درصد باغهای بادام و گردو در فردوس و سرایان نابود شد
	حرص کرم خراط در خوردن میزبانش
	ضرورت جلوگیری از مصرف سموم سرطانزا در محصولات کشاورزی
	نمک دریا و سنگ نمک نخوریدمواد غذایی>
	غذا و تغذیه
	نوشیدنی ضدسرطان غذا و تغذیه>
	معجزه مصرف زنجبیل برای حفظ سلامتی غذا و تغذیه>
	;ماست چه اثری بر فشار خون دارد؟غذا و تغذیه>
	;معجزه کنگر فرنگی در مقابله با کبد چربغذا و تغذیه>
	;موز قرمز چه خواصی دارد؟ مواد غذایی

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	صادرات ۳۵۰ میلیون دلار محصول شیلاتی در سال جاری
	رئیس سازمان شیلات ایران گفت: امسال برای صادرات ۳۵۰ میلیون دلاری محصولات آبزی با رشد ۱۵ درصدی برنامهریزی کردهایم.
	نخستین مزرعه پرورش ماهی قزلآلای شرق کشور افتتاح شد
	مدیرکل شیلات و امور آبزیان ادارهکل جهادکشاورزی خراسان رضوی از افتتاح نخستین مزرعه پرورش ماهی قزلآلای شرق کشور در بابارمضان کلات با ظرفیت تولید 250 تن در سال خبر داد.
	مدیرکل شیلات و امور آبزیان ادارهکل جهادکشاورزی خراسان رضوی از افتتاح نخستین مزرعه پرورش ماهی قزلآلای شرق کشور در بابارمضان کلات با ظرفیت تولید 250 تن در سال خبر داد.
	مدیرکل شیلات و امور آبزیان ادارهکل جهادکشاورزی خراسان رضوی از افتتاح نخستین مزرعه پرورش ماهی قزلآلای شرق کشور در بابارمضان کلات با ظرفیت تولید 250 تن در سال خبر داد.
	فصل صید میگو پایان یافت
	معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت: فصل صید میگو که از 40 روز پیش در بوشهر آغاز شده بود، روز گذشته پایان یافت.
	ماهیان گرمآبی بخش اعظم صادرات آبزیان
	ماهیان گرمآبی سودآورترین آبزیان پرورشی
	مصرف آبزیان در ایران نصف میانگین مصرف جهانی است

	شکر (چغندر / نیشکر)
	ورود ۱۵۰ هزار تن شکر برزیلی برای تامین نیاز کشور

	شیر و فراوردهها
	صنایع لبنی شیرخام را کمتر از نرخ مصوب خریداری میکنند
	مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: علیرغم تلاش دامداران برای افزایش قیمت خرید شیرخام هنوز صنایع لبنی شیرخام را با قیمتی کمتر از نرخ مصوب خریداری میکنند.
	صنایع لبنی شیرخام را کمتر از نرخ مصوب خریداری میکنند
	مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: علیرغم تلاش دامداران برای افزایش قیمت خرید شیرخام هنوز صنایع لبنی شیرخام را با قیمتی کمتر از نرخ مصوب خریداری میکنند.
	رؤیایی شدن افزایش مصرف سرانه شیر در کشور
	ضرورت نظارت مسئولان در راستای جلوگیری از فروش محصولات سنتی
	شیر سنتی همان شیرهای برگشتی کارخانه است/ گرانی لبنیات عامل افزایش خرید محصولات سنتی
	کارخانهها از خرید شیر ۱۴۴۰تومانی امتناع می کنند

	صادرات و واردات
	کاهش ۱۷ درصدی سطح زیر کشت پنبه/ ۵۰ درصد پنبه کشور از واردات تأمین میشود
	رئیس گروه پنبه، دانههای روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۵۰ درصد پنبه مورد نیاز از طریق واردات تأمین میشود، گفت: در ۱۰ سال گذشته سطح زیر کشت پنبه رو به کاهش بوده است.
	صادرات ۳۵۰ میلیون دلار محصول شیلاتی در سال جاری
	رئیس سازمان شیلات ایران گفت: امسال برای صادرات ۳۵۰ میلیون دلاری محصولات آبزی با رشد ۱۵ درصدی برنامهریزی کردهایم.
	کاهش ۲۵ درصدی صادرات و مصرف داخلی زعفران به خاطر افزایش قیمت
	رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: افزایش قیمت زعفران یکی از دلایل کاهش صادرات زعفران بوده بطوری که این محصول در خرداد و تیر به ترتیب 25 و 33 درصد کاهش یافته است.
	موافقت ایران با رفع ممنوعیت واردات برنج از پاکستان/ ازسرگیری واردات از مهر ماه
	روزنامه پاکستانی نیوز اینترنشنال مدعی شد، ایران با لغو ممنوعیت واردات برنج از این کشور موافقت کرده است و صادرات برنج به ایران از اکتبر (مهر ماه) امسال از سرگرفته خواهد شد.
	تأمین 85 درصد چای مورد نیاز از طریق واردات/ سالانه 500 میلیون دلار صرف واردات چای میشود
	رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه با اقدامات و حمایت دولت امسال تا کنون در تولید چای افزایش داشتهایم، گفت: برای تأمین 85 درصد چای مورد نیاز، سالانه حدود 500 میلیون دلار صرف واردات این محصول میشود.
	صادرات مرغ به عراق از سر گرفته شد/ سیرنزولی قیمت مرغ در سه روز گذشته
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